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يف أياٍم يعجُّ العامل بأسره إلجياد حلٍّ ملشكلة أطاحت برؤوس الطغيان والغطرسة العاملية، وهذه املشكلة 
فايروٍس ال ُيرى إال بأدق األجهزة اإللكرتونية املقربة، إّنه فايروس كورونا الذي غزى العامل بأسره، عطل 
احلياة، وأخذ الكثري من الناس، وخلق مشكالت عديدة، شّل اإلقتصاد العاملي، وهو بهذا احلجم الصغري، 
وإىل يومنا هذا مل يكتشف علماء الطب عالجًا شافيًا له، أما يف ذلك عربة ألولي األلباب؟ أليس هذا 
إنذاٌر ملن يعي معنى اإلنذار اإلهلي؟ إىل متى يبقى اإلنسان غافاًل عن نفسه وعن رّبه؟ شغلته الدنيا بكل 

ما فيها من ماٍل و بنني و جاٍه وغري ذلك لتبعده عن اخلالق اجلبار، جبار السموات واألرض.
 جنُد هذا املعنى واضحًا وجليًا إذا ما تصفحنا حياة أئمتنا عليهم السالم، فهم دائمًا حيذرون الناس من 
اإلبتعاد عن اهلل عزوجل، يف هذا الشهر الفضيل فقدت األمة اإلسالمية علمًا وعاملًا كبريًا من علمائها 
وهو اإلمام التاسع من أئمة أهل البيت )عليهم السالم( اإلمام حممد بن علي اجلواد )عليهما السالم(، 
فقد أحتفنا هذا اإلمام حبكمة اخلالدة اليت تفصح عن اندكائه يف اهلل عزوجل حيث قال: }من أصغى 
إىل ناطق فقد عبده فإن كان الناطق عن اهلل فقد عبد اهلل وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس 

فقد عبد إبليس{.
ودّقق يف  مليًا  عندها  وقف  و  املقولة  هذه  عليه  مّرت  مّنا  فكم  والروعة،  اجلمال  تفوق  مقولة  ياهلا من 
معانيها اجلليلة، وكم مّنا اليوم يصغي إىل الناطق عن اهلل حتى يعبد اهلل حّق عبادته، ولكن ماجنده 
على أرض الواقع أننا نصغي إىل ناطق ينطق عن لسان إبليس وحنُن بذلك - والعياذ باهلل- نعبد إبليس، 
سواء كّنا نشعر بذلك أم ال، فلنراجع أنفسنا وندقق بإصغائنا يف كلِّ يوم لنرى أننا مع أي ناطٍق ومع 
أي جبهة؟ لقد إبتعدنا عن جادة الصواب عن الطريق املستقيم الذي أراده اهلل لنا، دائمًا نردد هذه اآلية: 
}إّياك نعبُد وإّياك نستعني{ لكن جتدنا نستعني بغري اهلل وبغري من أمرنا أن نستعني بهم، وهم عدل 
القرآن الكريم أهل البيت عليهم أفضل الصالة وأمت التسليم، لذلك وبسبب هذا اجلفاء وهذا اإلبتعاد 
عن اهلل حّلت بنا هذه الكوارث وهي من أيدينا ومن أفعالنا وأعمالنا اليت ال ترضي إال الشيطان، وسوف 
لن تنتهي مامل نعد إىل صوابنا مادام فينا عرٌق ينبض، إمامنا اجلواد)عليه السالم( أفنى عمره الشريف 
رغم قصره مدافعًا عن حياض الدين وعن مصاحل األمة من خالل احتجاجاته و بث علومه اإلهلية و لكن 
ضاقت صدور القوم خوفًا ورهبًا من شخصيته اإلهلية فدسوا إليه السم ليسكتوا هذا الصوت السماوي .. 
ولكن هيهات هلم ذلك ولكل طاغية أراد إسكات صوت احلق صوت العدالة اإلنسانية احلّقة، وليس لنا إال 

أن نعود إىل هذا الصوت الذي ينطق عن احلق اإلهلي العظيم..
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أعلن قسم الزراعة والثروة احليوانية يف العتبة العلوية املقدسة عن طرح منتجات معمل 
األمسدة الزراعية املصنعة حمليا جبودة عالية وخبربات عراقية حملية من مدينة النجف 

األشرف .
: تستمر كوادر مصنع االمسدة  األعرجي  املهندس مصطفى عنرب  القسم  رئيس  وقال 
عال  برتكيز  البوتاس(  عالي  )اهليومك  مساد  بإنتاج  املقدسة  العتبة  يف  فدك  مبزرعة 
من البوتاسيوم املدعم بالنيرتوجني واحلديد ونسب من الفسفور وبقية العناصر األخرى 
الثيل  ومسطحات  الزينة،  ونباتات  احملاصيل،  وبعض  اخلضر  نباتات  لنمو  الضرورية 

بإشراف كوادر وخرباء عراقيني وأيدي عاملة من مدينة النجف األشرف .
يذكر أن املنتج اجلديد من األمسدة الزراعية وصل اىل السوق احمللية يف حمافظة النجف 

األشرف واحملافظات اجملاورة وبأسعار تنافسية .

يعكف قسم التصنيع احلريف يف العتبة العلوية املقدسة على تصنيع عدد من املكائن 
اإلنتاجية ومبواصفات قياسية تضاهي املستورد لتلبية احتياجات أقسام العتبة املقدسة.

للعتبة  العام  األمني  قبل  من  مباشر  بتوجيه   : البديري  القسم عالء  رئيس  معاون  وقال 
العلوية املقدسة املهندس يوسف الشيخ راضي باشرت كوادرنا الفنية بتصنيع عدد من 
املكائن لتلبية احتياجات العتبة كــ) ماكنة مكبس املقرنص, وسايلو خاص باألعالف 
احليوانية وماكنة لغسل السجاد ( وقد وصل العمل بها يف املراحل النهائية  وسرتى النور 

قريبا .
هذا وللقسم إبداعات أخرى تتمثل بعمل احملجرات واألبواب والشبابيك من مادة الستانلس 
ستيل وأعمال النقوشات  )CNC( بواسطة جهاز  )الفايرب ليزر( وأعمال تصنيع األجزاء 
العتبة اليت تقوم بها شعبة  الغيار للمكائن املستخدمة يف أقسام  امليكانيكية وقطع 

اخلراطة والتفريز .

من  إنتاجه  زيادة  عن  يكشف  الزراعية  األسمدة  معمل 
األسمدة املصنعة محليا

التصنيع احِلَريف تنجز عدد من املكائن لتلبية احتياجات العتبة

أعلنت األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة 
يتمثل  جديد  خدمي  ملشروع  اطالقها  عن 
بتوزيع وجبات الطعام على املصابني جبائحة 
جبميع  رعايتهم  يف  والعاملني  كورونا 

حمافظات العراق.
قسم  مسؤول  قال  املشروع  طبيعة  وعن 
السيد  املقدسة  العلوية  العتبة  يف  املضيف 
عيسى اخلرسان: بتوجيه من األمانة العامة 
للعتبة العلوية املقدسة والسيد األمني العام 
وضع  مت  راضي،  الشيخ  يوسف  املهندس 
بتقديم  اخلاص  العلوي(  )الفيض  برنامج 
للمصابني جبائحة كورونا  الطعام  وجبات 
األول  الصد  خط  يف  العاملني  ولإلخوة 
أمجع،  العراقية  احملافظات  مبستشفيات 
حيث مت وضع خطة متكاملة وعلى مراحل 
من جنوب العراق إىل مشاله ليكون تقديم 
الوجبات الغذائية تربكًا باسم أمري املؤمنني 

)عليه السالم(.
تنفيذ  يف  األكرب  الدور  يكون  وأضاف: 
العتبة  الزائرين يف  لقسم مضيف  الربنامج 
لدعم  ساندة  أقسام  وهنالك  املقدسة، 
املشروع كقسم اآلليات والعالقات واإلعالم 

ومكتب السيد األمني العام .
وتابع : نأمل أن يرفع املشروع من معنويات 
املصابني كون الوجبات الغذائية من بركة 
أمري املؤمنني )عليه السالم(، مشريًا اىل أن 
تبدأ من  توزيعها  يتم  اليت  الوجبات  كمية 
1000 وجبة غذائية ، ويتم التنسيق يف زيادة 

الوجبات حبسب الراقدين والعاملني.

انطالق مشـــروع )الفيض 
العلوي( لتوزيــــــع وجبات 
الطعام على املصابـــــــــني 

بجائحة كورونا 
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دعا األمني العام للعتبة العلوية املقدسة املهندس يوسف الشيخ راضي، 
اإلمكانيات  ومضاعفة  اجلهود  بذل  إىل  والفنية  اهلندسية  الكوادر 

لزيادة اإلنتاج وتطويره دعمًا للسوق احمللية .
جاء ذلك خالل زيارته التفقدية للورش اإلنتاجية يف معمل الصناعات 
املعدنية وإنتاج دكتات اهلواء برفقة رئيس قسم التربيد وامليكانيك 

املهندس مهدي اخلالدي وعدد من املختصني .
ومّثن األمني العام للعتبة املقدسة أثناء اطالعه على اخلطوط اإلنتاجية 
النجف  مدينة  شباب  من  والفنية   اهلندسية  الكوادر  عمل  للمعمل 
الطاقة  لزيادة  اجلهود  أقصى  بذل  أهمية  على  مشددًا  األشرف، 

اإلنتاجية تلبية الحتياجات األسواق احمللية .
:عملنا خالل  اخلالدي  مهدي  املهندس  القسم  رئيس  قال  جانبه  من 
إنتاج  على  العام  األمني  السيد  قبل  من  ومبتابعة  املاضيني  الشهرين 
مساهمة  لنا  كان  وقد  األحجام،  خمتلف  من  مربدة  قطعة   1000
واضحة يف سّد احتياجات السوق احمللية بعد االكتفاء الذاتي ألقسام 

العتبة املقدسة .
على  أكد  املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  السيد  إن   وأضاف 
ضرورة زيادة الطاقة االنتاجية والعمل على وضع خطة لتطوير اخلطوط 

اإلنتاجية وإضافة املواصفات اجليدة لتحسني وتطوير اجلودة .

أعلن قسم الورش يف العتبة العلوية 
املقدسة عن استمرار شعب القسم 
املوكلة  واملهام  األعمال  بتنفيذ 

ملختلف أقسام العتبة .
وقال مسؤول القسم املهندس عباس 
تأهيل  األعمال  مشلت  يف:  جواد 
للزائرين  الدين  يعسوب  اسرتاحة 
يف مدخل املدينة القدمية من جهة 
وعمل  العشرين،  ثورة  جمسرات 
األبواب والشبابيك لدور جممع قنرب 

السكين املستحدثة ومدينة اإلمام 
اخلاصة  السالم(  )عليه  الرضا 
بإيواء الزائرين يف منطقة احلولي، 
اخلاصة  األعمال  ذلك  اىل  يضاف 
احلكومية  والدوائر  باملؤسسات 
باب  ضمن  تدخل  اليت  واملواطنني 

االستثمار.
املهام شعب  تنفيذ  هذا وشارك يف 
والطالء،  الصغرية،  )الوحدات 
.))p.v.c(والــ ،)cnc(واألملنيوم، والــ

العلوية  العتبة  والتصاميم يف  الدراسات  باشرت كوادر قسم 
املتوسط  الضغط  سيطرة  لوحات  وتشغيل  بصيانة  املقدسة 

الكهربائية يف الصحن العلوي املطهر.
وقال رئيس القسم املهندس مهند األسدي يف حديث لـ )املركز 
العلوية  للعتبة  العام  األمني  السيد  من  »بتوجيه  إنه  اخلربي( 
قسم  باشرت كوادر  راضي  الشيخ  يوسف  املهندس  املقدسة 
سيطرة  للوحات  التشغيلي  باملشروع  والتصاميم  الدراسات 
وقسم  الكهرباء  قسم  مبساندة   )33kv( املتوسط  الضغط 
الشؤون اهلندسية والفنية يف العتبة املقدسة، بعد دورة ختصصية 
للكوادر العاملة إقيمت بالتعاون مع شركة )شنايدر الكرتك( 

الفرنسية يف العراق وكوادر استشارية متخصصة.
وأضاف »مت تهيئة كوادر من منتسيب العتبة العلوية املقدسة 
للعمل على لوحات السيطرة و إشراكهم بدورة تطويرية أقيمت 
يف القسم للعمل على اللوحات وصيانتها، مشلت جوانب نظرية 
الكوادر  مهارة  لتطوير  الرامي  التشغيلي  جماهلا  يف  وعملية 

التخصصية وزيادة خرباتهم.
يذكر إن قسم الدراسات والتصاميم ومن خالل شعبة التصاميم 
الكهربائية يعمل على إعداد التصاميم الكهربائية، ولوحات 
الكهربائية،  األمحال  وتقدير  املالئمة،  واحلماية  السيطرة 
وزارة  وتوصيات  مواصفات  وفق  املناسبة  املولدات  وحجم 

الكهرباء.

األمني العام للعتبة العلوية يحث كوادر معمل 
الصناعات املعدنية على تطوير وزيادة إنتاج 

مربدات الهواء دعمًا للسوق املحلية

كوادر قسم الدراســــــــات والتصاميم 
تباشر  بتشغيل لوحـــــــــــات سيطرة 

)33kv( الضغط املتوسط

قسم الورش... جهود متواصلة لتنفيذ املهام ملختلف األقسام
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املقدسة  العلوية  للعتبة  العامة  األمانة  إليها  سعت  اليت  املهام  من 
جائحة  ظل  يف  والفكرية  واخلدمية  الصحية  املهام  اىل  إضافة 
بعد  والدارسني عن  للباحثني  كورونا، تقديم اخلدمات املكتبية 
من خالل املوقع االلكرتوني ووسائل التواصل االجتماعي األخرى، 

)افال(  املكتبات  ومؤسسات  للجمعيات  الدولي  االحتاد  دعا  مما 
إىل إدراج اسم مكتبة الروضة احليدرية املطهرة لــ)جممع الروضة 
يف  الفاعلة  املكتبات  أهم  ضمن  والثقايف(  الفكري  احليدرية 

العامل اليت قدمت خدمات للباحثني خالل جائحة كورونا.
مدير  العيساوي  لفته  علي  األستاذ  صرح  اخلصوص  هذا  ويف 
مكتبة الروضة احليدرية قائال: بعد توجيه األمانة العامة للعتبة 
العلوية املقدسة ورئاسة اجملمع املوقرة، عملنا على تقديم اخلدمات 
احليدرية(،  الروضة  )مكتبة  مكتبتنا  ألهمية  بعد  عن  للباحثني 
فهي تعد اآلن من أهم روافد املعرفة لطالب العلم ملا متتلكه من 

املصادر املهمة واجملالت احملكمة والرسائل واألطاريح اجلامعية.
وأضاف العيساوي: األمر اآلخر هو ان املكتبات التابعة للدولة قد 
أغلقت أبوابها، األمر الذي دعانا اىل أن نكثف اجلهود يف تلبية 
حاجات الباحثني من خالل كادر متخصص يعمل صباحًا ومساًء 
واملصادر  باملعلومات  وتزويدهم  الباحثني  استفسارات  على  للرد 

الالزمة.  

أدراج مكتبة الروضة الحيدرية ضمن أهم املكتبات الفاعلة يف خدمة الباحثني 
خالل جائحة كورونا

السالم(  طالب)عليه  أبي  دار  استحداث 
للطباعة يف العتبة العلوية املقدسة عن خدمة 
خلدمة  وذلك  الطباعية  للنتاجات  التوصيل 
الظروف  ظل  يف  العراقية  اجلامعات  طلبة 

احلالية وما يرافقها من واقع احلظر الصحي 
الوقائي .

وقال نائب رئيس قسم دار أبي طالب مسري 
الغرابي: باشرت كوادر دار أبي طالب )عليه 
التوصيل  خدمة  بتنفيذ  للطباعة  السالم( 
الطلبات  تزايد  بعد  وذلك  للمطبوعات 
املقدمة من طلبتنا األعزاء اجلامعيني وطلبة 
الدراسات العليا من الراغبني بتنفيذ األعمال 
النجف  حمافظة  داخل  الدار  يف  الطباعية 

األشرف .
طباعة  الطلبات  تتضمن  الغرابي:  وأضاف 
املنهجية فضاًل عن  واملواد  الدراسية  املالزم 

طباعة وجتليد الرسائل واألطاريح اجلامعية، 
العلم يف  يف حماولة تهدف اىل خدمة طلبة 
جائحة  فرضتها  اليت  الراهنة  الظروف  ظل 
ألدائهم  مناسبة  ظروف  توفري  بغية  كورونا 

االمتحانات النهائية وحتقيق النجاح .
وتابع: يتم استحصال مبالغ زهيدة تصل إىل 
حد اجملاني لقاء عملية التوصيل ونعمل على 
اجملتمع  فئات  باقي  لتشمل  التجربة  توسيع 
األخرى من املستفيدين من األعمال الطباعية 

املنفّذة يف الدار .
السالم(  طالب)عليه  أبي  دار  أن  يذكر 
للطباعة تتوىل األعمال الطباعية االستثمارية 
فضاًل  تنافسية،  وبأسعار  أنواعها  مبختلف 
عن األعمال الطباعية اخلاصة بأقسام العتبة 

املقدسة .

التوصيل  )ع( للطباعة تستحدث خدمة  أبي طالب  دار 
لنتاجاتها العلمية واملنهجية خدمة للطلبة واألكاديميني

التربيد وامليكانيك يف  والتعطري بقسم  الرذاذ  باشرت شعبة مراوح 
العتبة العلوية املقدسة بتصنيع بوابات للتعفري مت تنصيبها يف أماكن 

خمتلفة خدمة للزائرين الكرام.
من  تتكون   : علي  حسني  رضا  املهندس  الشعبة  مسؤول  وحتدث 
هيكل حديدي عرضه مرت وبارتفاع مرتين، مغلف بصفائح األملنيوم 
مسيكة  أملنيوم  قطع  عن  عبارة  هو  الذي  )االلكابوند(  املركبة 

حتتوي بداخلها على مادة فلينية تكون عازلة للحرارة والربودة .
وخزان  ماء  مع ضاغط  للرذاذ  منفذا حناسيا   )15( هناك  وأضاف: 
سعة 100 لرت، تعمل من خالل متحسس حلركة الداخل من خالل 
البوابة لتأخذ املنافذ دورها يف عملية التعفري برشات كثيفة من مادة 

التعقيم املعتمدة صحيا .

تزويد  إىل  العلوية  العتبة  يف  وامليكانيك  التربيد  قسم  وعمد  هذا 
أقسام العتبة من البوابات وفتح باب االستثمار كدعم للسوق احمللية 

و للراغبني يف اقتنائها .

تنصيب عدد من بوابات التعفري عند مداخل العتبة العلوية املقدسة
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التابعة  الكريم  القرآن  قناة  مدير  زار 
السيد  املقدسة  كربالء  قنوات  جملموعة 
جعفر املوسوي العتبة العلوية املقدسة من 
أجل التنسيق والتعاون املشرتك يف اجملال 

اإلعالمي والربامج القرآنية .
إدارة  جملس  عضو  استقباله  يف  وكان 
اإلعالم  قسم  رئيس  املقدسة  العتبة 
العلوية  العتبة  فضائية  على  واملشرف 
حبضور  الشمري،  فائق  األستاذ  املقدسة 
يف  اخلارجي  التواصل  شعبة  مسؤول 
مركز القرآن الكريم يف العتبة املقدسة 

السيد هاني املوسوي.
األستاذ  اإلدارة  جملس  عضو  ورحب 
مؤكدًا  املوسوي،  بالسيد  الشمري  فائق 
املزيد  إىل  املقدسة  العلوية  العتبة  سعي 
القرآني  اجملال  يف  املشرتك  التعاون  من 
وتطوير العمل فيما يتعلق بالبث الفضائي 
والعقائدية  الثقافية  اجملاالت  مجيع  يف 
والعلمية، وكذلك القرآنية، مبا يسهم يف 
البيت  إيصال فكر ومبادئ وأخالق أهل 
أحناء  مجيع  إىل  السالم(  األطهار)عليهم 

املعمورة.

من جانبه أشاد املوسوي بالتطور احلاصل 
يف البث الفضائي القادم من رحاب مرقد 
خصوصًا  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري 
القرآنية  للربامج  الكاملة  التغطية  يف 
كبرية  ومتابعة  رواجًا  تلقى  اليت  اهلادفة 
يف  باخلصوص  الكرام  املؤمنني  قبل  من 
شهر رمضان املبارك حيث البث الفضائي 

املباشر يف ليالي وأيام الشهر الفضيل.
كتاب  املوسوي  قدم  اللقاء  ختام  ويف 
العلوية  للعتبة  تكرمييًا  ودرعًا  شكر 
املقدسة ملساهمتها يف دعم وتطوير التعاون 

املشرتك يف اجملال القرآني .

مجموعة قنوات كربالء املقدسة تبحث التعاون يف مجال 
الربامج القرآنية مع العتبة العلوية

يستمر قسم تكنولوجيا املعلومات يف العتبة 
العلوية املقدسة بإقامة العديد من الدورات 
والربامج التدريبية املختلفة لتعريف الكوادر 
املقدسة على  العتبة  املعنية يف  التخصصية 
كيفية العمل وفق األنظمة التقنية احلديثة.

كرار  املهندس  القسم  رئيس  وقال 
اجلواهري: قامت كوادرنا العاملة يف شعبة 
املواقع والتطبيقات بإقامة ورشة عمل على 
العجالت  بإدخال  اخلاص  العجالت  نظام 
قبل  من  واملستخدم  القدمية  املدينة  اىل 
املراقبة  وقسم  اخلارجي  نظام  حفظ  قسم 
حيث  العام،  األمني  ومكتب  واالتصاالت 
إدخال  يف  والدقة  بالسهولة  النظام  ميتاز 
املرخصة،  العجالت  معلومات  ومعرفة 
األندرويد  نظام  على  تطبيقًا  ويتضمن 

وموقعًا على الويب.
وأضاف: كما افتتحت شعبة إدارة اخلوادم 
من  عددًا  للقسم  التابعة  والشبكات 
شبكات  إدارة  يف  التخصصية  الدورات 
)السيسكو ( و)املايكرو- تك ( من خالل 

جلسة تعريفية.
وتابع: فيما نفذت كوادرنا التخصصية يف 
شعبة األنظمة واإلدارة اإللكرتونية دورات 
تدريبية لكوادر قسم إدارة املوارد البشرية 
اإلضافات  على  املقدسة  العلوية  العتبة  يف 
البشرية(  املوارد  )إدارة  نظام  يف  اجلديدة 
الذي أنتجته كوادر الشعبة ذات التخصص 

اهلندسي التقين.
للعتبة  العام  األمني  من  بتوجيه  ذلك  يأتي 
املقدسة وحثه على أهمية استخدام األنظمة 
العمل  مفاصل  مجيع  يف  احلديثة  التقنية 
بإقامة  وذلك  العتبة  وأقسام  مبؤسسات 
خمتلف الدورات والربامج التدريبية يف هذا 

اجملال .

قسم تكنولوجيا املعلومات 
ينفذ مجموعة من الدورات 
حول األنظمـــــــــة التقنية 

الحديثة

قسم املنقوشات وإحياء الرتاث يستعرض نتاجاته الفنية 
وملساته الفلكلورية ضمن معرض البيع املباشر

العلوية  للعتبة  العام  األمني  افتتح 
راضي  الشيخ  يوسف  املهندس  املقدسة 
معرض املبيعات التابع لقسم املنقوشات 
وإحياء الرتاث الذي يشتمل على أعمال 

كوادره الفنية.
االفتتاح  خالل  العام  األمني  وحتدث 
إظهار  املنقوشات  قسم  حاول  قائال: 
البسيطة  للمواد  االستخدام  طريقة 
مبدعة  فنية  أعمال  اىل  وحتويلها 
تعد  اليت  العراقية  املنازل  يف  تستخدم 
واملقيمني  الفنيني  قبل  ملسة جديدة من 

على هذا املعرض.
أثناء  راضي  الشيخ  املهندس  وكشف 
القسم  يقوم  واسع  معرض  عن  جتواله 
على إنشائه داخل املدينة القدمية يتميز 
بالسعة وهو مبثابة  لوحة تراثية مجيلة 
مثنيا  االشرف،  النجف  داخل  ومتنوعة 
يف الوقت ذاته على جهود القائمني على 

املعرض وكوادره العاملة.
من  العديد  يضم  الذي  املعرض،  ويقع 

األعمال الفنية من مكتبات وميز طعام 
وعفش املطبخ والكراسي، قرب مشتل 
مقابل  العسكرين  لنفق  اجملاور  العتبة 

حي الرمحة. 
يف  شارك  قد  املنقوشات  قسم  وكان 
كمعرض  احمللية  املعارض  من  عدد 
بغداد الدولي وغريها حيث نالت أعماله 
الزائرين  وإعجاب  استحسان  الفنية 

والرواد.

alwelayh.com
13



  

خدمات متنوعة لزائري أمري املؤمنني )عليه السالم( 
شعبة شؤون الزائرين

تقدم شعبة شؤون الزائرين على مدار العام خدمات متنوعة لزائري أمري املؤمنني )عليه السالم( 
الوافدين من شتى بقاع األرض , هذه الشعبة هي إحدى تشكيالت قسم حفظ النظام الداخلي 

يف العتبة العلوية املقدسة ..
يؤدي مهام خدمة الزائرين منتسبون يعملون ليال نهارًا وفق رؤية موحدة وخطة سنوية تولي 

بالدرجة األوىل  ضمن برنامج أعمالها )شؤون الزائرين( ..

تقرير : رسول عبيد الشبلي
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رؤية موحدة وخطة سنوية لالهتمام بالزائرين
قسم حفظ  إلى  التابعة  الزائرين  تزاول مالكات شعبة شؤون 
لزائري  الخدمات  أفضل  لتقديم  متعددة  مهام  الداخلي  النظام 
وفق  وحداتها  وبمختلف  السالم(  )عليه  المؤمنين  أمير  مرقد 
)شؤون  األولى  بالدرجة  تضع  سنوية  وخطة  موحدة  رؤية 

الزائرين( من صميم أعمالها . 

خدمة الزائرين من أولويات العمل 
وعن آليات عمل شعبة شؤون الزائرين والوحدات الملحقة بها 
تحدث رئيس الشعبة غسان عبد الرزاق قائال : تضم الشعبة 
عددا من الوحدات التي تتبنى مهام متنوعة ضمن خطة عمل 
يومية تضع خدمة الزائرين والوافدين نصب عينها كــ)وحدة 
األمانات والكيشوانيات( التي تعمل على مدار 24 ساعة وتقدم 

مختلف الخدمات للزائرين الكرام .

أكثر من 25 منذًا إليداع األمانات خدمة للزائرين 
وأضاف : يتمثل عمل الوحدة بإيداع أمانات الزائرين وتندرج 
تمنح  التي  المفاتيح  أو  الصناديق  أمانات  الوحدة  هذه  ضمن 
الزائر صندوقا خاصا به لوضع أماناته وممتلكاته، حيث يوجد 
خاص  صندوق  و)3600(  خانة  آالف   )5000( من  أكثر 
بصناديق المفاتيح لخدمة زائري أمير المؤمنين )عليه السالم(  
إذ ينتشر أكثر من ) 25( منفذا ألمانات الزائرين في محيط 

العتبة المقدسة .
وأكمل : وهناك )وحدة الصيانة والمفاتيح( ومن مهامها صيانة 
وكذلك  ومقابض  أمانات  أبواب  من  الشعبة  احتياجات  كافة 
عمل الخانات الخاصة باألمانات  وعمل المفاتيح واستنساخها 
لتعويض المفاتيح المفقودة، أما ) الوحدة الفنية ( فهي الخاصة 
باألمانات وتعويضها في حال فقدانها وإعادتها حسب ضوابط 
معينة وضعها القسم من أجل توفير أفضل الخدمات للزائرين .

مفقودات  الرجاع  محكمة  وآلية  للمعاقني  خاصة  خدمة 
الزائرين 

المفقودات(  بـ)وحدة  يتعلق  وفيما  الشعبة:  رئيس  وتابع 
خالل  من  إليهم  وإعادتها  الزائرين  مفقودات  حفظ  فمهمتها 
التواصل معهم عبر آلية خاصة تتبعها الوحدة ، كما ألصحاب 

االحتياجات الخاصة وحدة تعنى بتوفير وتوزيع الكراسي الخاصة بالمعاقين وكبار السّنِ أال وهي )وحدة 
التواجد عند العوارض والمداخل الرئيسة المحيطة بالعتبة العلوية  ذوي االحتياجات الخاصة( من خالل 

ومتابعة أعداد هذه الكراسي سواء المفقود منها أو صيانتها من وقت آلخر .
الراحة  سبل  أفضل  توفير  على  تعمل  الداخلي  النظام  حفظ  قسم  فيها  بما  العلوية  العتبة  أقسام  أن  ويذكر 
للزائرين الوافدين إلى زيارة مرقد أمير المؤمنين )صلوات هللا وسالمه عليه( وعلى مدار العام خالل أيام 
الزيارات والمناسبات الدينية، أما خالل أزمة انشار فيروس كورونا فقد ساهمت في توزيع وجبات غذائية 
متكاملة للمصابين بهذا الفيروس وكذلك الكوادر الطبية في المستشفيات والمؤسسات الطبية ضمن برنامج 

الفيض العلوي وبمشاركة عدد من األقسام. 

alwelayh.com
15





إعداد:
عبد احلسن الشافعي

محود الصراف
رياض جميد علي

اإلمام حممد اجلواد..
مظلومية متأصلة يف التأريخ

الزاد الفكري واألخالقي
يف حياة اإلمام الرضا )عليه السالم(

الَصحن احَليدري الَشريف



)علي(، وحني توكأُت  ُحبَّ  ُأّمي  أرضعتين  أظفاري  نعومة  منذ  يا علي(،و  ُأّمي:)  بوالدتي صرخت  عند خماضها 
ألخطو أوىل خطواتي أنطقْتين: )علي(، ومّلا مرضُت محلْتين وشدْت وثاقي بشباِك )علي(، ويف املدارِس تعلمُت: أنَّ 

مالئكة السماء تهتف بامسك يا علي  فهذا جربيل عليه السالم ينادي يف السماء: )ال فتى إال   علي( . 

أ.د. هامشية محيد جعفر
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عن  قاله  ومّما  اإلنسانية(  العدالة  صوت  )علّي  فسماها: 
الطغاة  الذي قاوم جيوشا من  السالم(: )علي  اإلمام )عليه 
بسيفه، وجيوشا من اآلراء والنظريات الرجعية بقلبه ولسانه، 
وجيوشا من أنظمة النبالء ومطامع الوجهاء بعقله الفذ ونظره 
الصائب، كما أنه األول يف ما أثبت من حقوق ويف ما عّلم 
وهدى، وآيته يف نهج البالغة تقوم يف أسس البالغة العربية 
يف ما يلي القرآن من أسس()6(، ومن مجيل أشعاره يف التغين  

باسم )علي( قوله: 
كلّما بّي عارُض اخلطِب أمل     وصماني من عنا الدهِر أمل
رحُت أشكــــــــــــو لعلي عليت      وعليٌّ ملجـــــٌأ من كّل هم
وُأنادي احلـــــــــــــقَّ يف أعالمه      وعليٌّ علُم احلــــــــقِّ األشــم
فهو للظامِل رعٌد قـــــــــــاصٌف      وهو للمظلوِم فينــا معتصم
وهو للعدِل محى قد صـــــانه     خلٌق فٌذ وسيــــــــــــٌف وقلــــــم

    
الفيلسوف  فهذا  الكتب  دفات  بني  جيلجل  امسه   وجاء 
اإلنكليزي )كارليل( يذكره يف ثنايا كتابه ) حممد املثل 
إال أن حنبه ونعشقه،  )أما علي فال يسعنا  األعلى( قائال: 
فإنه فتى شريف القدر، عالي النفس، يفيض وجدانه رمحة 
وبرًا، ويتلظى فؤاده جندة ومحاسة، وكان أشجع من ليث، 
ولكنها شجاعة ممزوجة برقة، ولطف، ورأفة، وحنان(. )7(

أما عميد األدب العربي طه حسني فكان اسم )علي وبنوه( 
عنوانا لكتابه، ومما قاله فيه: 

وجد علّي نفسه، صدق إميان باهلل، ونصحًا للدين، وقيامًا 
باحلق، واستقامة على الطريق املستقيم، ال ينحرف وال مييل، 
يرى  وإمنا  وال كثري،  قليل  اإلسالم يف  أمر  ُيدِهن يف  وال 
احلق فيمضي إليه، ال يلوي على شيء، وال حيفل بالعاقبة، 
وال يعنيه أن جيد يف آخر طريقه جناحًا أو إخفاقًا، وال أن 
جيد يف آخر طريقه حياة أو موتًا، وإمنا يعنيه كل العناية 
أن جيد أثناء طريقه ويف آخره رضى اهلل(. ويقول فيه أيضا: 
)له فضائل كثرية يعرفها له أصحاب النيب على اختالفهم، 
ويعرفها له خيار املسلمني من التابعني ويؤمن بها أهل السنة، 

كما يؤمن له بها شيعته(.)8( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- حبار األنوار: 25/ ص 3 والربهان: ج5/ 607 
2- ينظر:معاني األخبار عن شجرة طوبى  .

3- مقدمة كتاب يف حمراب علي: ص 15و16.
4- مدخل كتاب: )االمام علي نرباس ومرتاس( ص 58-55

لنصري   ,) علي  اإلمام  خطى   ( كتاب:  ينظر:مقدمة   -5
سلهب. 

اإلنسانية(,  العدالة  صوت  علي  )اإلمام  ينظر:كتاب   -6
جلورج جرداق.

7- حممد املثل األعلى، تعريب حممد السباعي: ص 34 
8-ينظر: علي وبنوه، الدكتور طه حسني، ط/ دار املعارف 

- مصر.

    تقادمت بّي األياُم والسنوُن وأصبحت على بّينٍة أّن اسم 
علي كتبه ربُّ العّزة  على عرشه قبل أن خيلق أحدا، فقد 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: )فلما كنُت من 
حممد:  يا  لي:  قال  أدنى،  أو  قوسني  كقاب  رّبي  عظمِة 
َمْن أطوُع خلقي لك؟ فقلُت: علّي بن أبي طالب، فقال عّز 
وجّل: فاختذُه خليفًة ووصيًا، يا حممد كتبُت امسَك وامَسُه 
على عرشي من قبِل أْن أخُلَق أحدا حمبة مين لكما وملن 

أحبكما وتوالكما وأطاعكما()1(. 
واألمم  السماوية  الكتب  كّل  )علي(  باسم  تغنت       
يسّمونه:  السماء  فأهل  لسانه:  حسب  كلٌّ  السابقة 
مشساطيل، وأهل األرض: مححاميل، وعلى اللوح: قنسوم، 
رضوان:  وعند  معني،  العرش:  وعلى  منصور،  القلم:  وعلى 
أمني، وعند احلور العني: أصب، ويف صحف إبراهيم عليه 
وبالسريانية:  لقياطيس،  العربانية:  ويف  حزبيل،  السالم: 
شروحبيل، ويف التوراة: إيليا، ويف الزبور: إريا، ويف االجنيل: 
القرآن: علّي، وعند  العني، ويف  بريا، ويف الصحف: حجر 
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم: ناصر، وعند العرب: ملي، 
وعند اهلنود: كبكوا، وعند الروم: بطريق، وعند األرمن: 
فريق، وعند الصقالب: فربوق، وعند الفرس: فريوز، وعند 
الفالسفة يوشع، وعند الشياطني: مدمر، وعند املشركني: 
ومساه  البيضاء،  السحابة  املؤمنني:  وعند  األمحر،  املوت 
والده: حربا وقيل: ظهريا، وامسه عند أّمه: حيدره، وقيل: 
أسد، وعند ظئره - املرضعة لغري ولدها-: ميمون، وعند اهلل 

تعـــــاىل: )علي(.)2( فالكّل يهتف بامسك يا علي. 
تصدى  من  كّل  بشخصه  وانبهر  )علي(  باسم  وهلج      
لدراسة سريته، فلم حتظ شخصية حبب واهتمام املغايرين 
علي  اإلمام  شخصية  حظيت  مثلما  والعقيدة  بالدين  هلا 
وقصائد  كتاباتهم  عنوانات  امسه  فتصدر  السالم،  عليه 
أشعارهم، فتّوج الشاعر الراحل خليل فرحات كتابه باسم 
علي، فعّنونه:  )يف حمراب علي( مشل أمجل القصائد فيه، 
السالم(  احلسن)عليه  بأبي  اخلاصة  عالقته  عن  فيها  عرب 
اليت نشأت عندما أصيب بداء استعصي شفاؤه عندها توسل 

باإلمام عليه السالم فشافاه اهلل تعاىل بربكته)3(
     خّلد اسم سليمان كتاني بكتابه: )اإلمام علي نرباس 
ومرتاس(، وترمن باسم علي فقال: )بهذه املناجاة أحببت أن 
أقرع الباب يف دخولي على علي بن أبي طالب، وأنا أشعر 
أن الدخول عليه ليس أقل حرمة من الولوج إىل احملراب(4(، 
األديب  كتاب  عنوان  جاء  علي  اإلمام  حمبة  خطى  وعلى 
مقدمته:  يف  كتب  علي(  اإلمام  )خطى  سلهب  نصري 
الذين كتب عليهم  البشر  أولئك  السالم( من  )عليه  )علي 
أن ميوتوا لتحيا مبوتهم أمم وشعوب(، وقال أيضا: )حري 
بعلي وهو يف الدنيا خلوده أن يبكينا ألننا من الساح فررنا 
وأخلينا امليدان ألعداء لنا جيولون فيه ويصولون بل يسرحون 

وميرحون كم حنن اليوم حباجة لعلي()5(. 
علي،  باسم  جرداق  جورج  األديب  موسوعة  وتوشحت      
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يف  وننظر   ،)12( مريم  سورة   - صبيا(  احلكم  )وآتيناه 
كيفية عالقاته )عليه السالم( بأصحابه وشيعته، وكيفية 
تعامله معهم، السيما فيما يرتبط بتنظيم أمورهم، ومعاجلته 
مشاكلهم فيما بينهم، فيما يرتبط باملهمات املوكلة إليهم 
عهد  على  العباس  بين  لظلم  وتصديه  مقارعته  جانب  اىل 

سلطة )املأمون واملعتصم( الظاملة.
األمة  زعامة  أي  لاِلمامة  شخص  توّلي  ظاهرة  أن  كما 
يزيد عن  وهو ال  ودينيًا  وعلميًا  روحيًا وفكريًا  اإلسالمية 
سبع سنني، هي ظاهرة برزت ألول مرة يف حياة اأَلئمة على 
عهد ااِلمام اجلواد )عليه السالم( كما أشار اىل أهميتها 
الفيلسوف الكبري الشهيد السيد حممد باقر الصدر قدس 
يف كلمته   - للهجرة   1388 سنة  القعدة  ذي   29 يف  سّره 
الشهيد  موسوعة  ووثائق  مستندات  وتوجد ضمن  تنشر  مل 
الصدر حيث قال: إّنها وحدها كافية لالقتناع حبقانية هذا 

اخلط الذي كان ميثله ااِلمام اجلواد عليه السالم .
طريق عقلي آخر يضاف اىل طرق إثبات اإلمامة وحصرها 
بأهل البيت )عليهم السالم(، ثم يفرتض الشهيد الصدر قدس 
سره عدة افرتاضات ميكن أن ُتثار حول إمامة ااِلمام اجلواد 
عليه السالم وجييب عنها منطقيًا وتارخييًا ، لكنه )قدس 
سره( جييب قبل طرح االفرتاضات فيقول :إذ كيف ميكن 

ال ميكن يف مقال قصري كهذا استعراض احلياة الكرمية 
أنوار اهلداية واإلمامة اإلمام حممد بن علي اجلواد  لتاسع 
التاريخ  ظلمه  الذي  اهلمام  اإلمام  ذلك  السالم(  )عليهما 
واملؤرخون على طول الزمن شأنه شأن عمه اإلمام احلسن 
اإلمام  حفيده  وكذلك  السالم(  )عليهما  اجملتبى  علي  بن 
أئمة  سائر  من  أكثر  السالم(  )عليه  العسكري  احلسن 
أهل البيت عليهم السالم الذين مل ينصفهم التاريخ كونه 
ألهل  تكن  إجرامية  سلفية  وعباسية  أموية  بأقالم  كتب 
جذوره  تعود  دفينًا  حقدًا  واإلمامة  والنبوة  الرسالة  بيت 
لعصر اجلاهلية والقبلية العربية الرافضة لإلسالم والرسالة 

احملمدية األصيلة.
أرتأيت كتابة  جله(  يرتك  ال  يدرك كله  ال  )ما  باب  من 
هذه السطور املتواضعة للكشف عن بعض اجلوانب النرية 
واملشرقة والتأثري الكبري لسرية ونهج نور اهلداية هذا والذي 
ال  وهو  اإلمامة  رسالة  بلغته  الذي  االمامة(  بـ)معجزة  لقب 
يزال صبيًا ليدلل كل الداللة على أن اإلمامة كالنبوة مهمة 
إهلية تعطى ملن هو أهل هلا والريب يف أن يكون اإلمام تسلم 
مهام اإلمامة يف الصبى كما حدث يف النبوة للنيب عيسى 
كونها  ايضًا  السالم(  )عليه  حييى  والنيب  السالم(  )عليه 
الكريم  القرآن  يقول  حيث  اهليا  ومنصبا  مساوية  رسالة 

مجيل ظاهري

اإلمام حممد اجلواد..
مظلومية متأصلة يف التأريخ
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لإِلمام  متميزًا  وتكرميًا  مزيفًا،  زائدًا  اهتمامًا  أظهر  لذلك 
اجلواد عليه السالم فأقدم على تزوجيه إياه من ابنته زينب 
املكناة بـ)أم الفضل(، وإسكانه عنوة قصور السلطنة، وأمر 
والة ااَلقاليم واخلطباء بإظهار فضائل اإِلمام أمري املؤمنني علي 
املناسبات  املنابر يف مجيع  ابن أبي طالب عليه السالم على 

خديعة .
السالم( ضد  )عليه  اجلواد  اإلمام  تدبر  عن  التاريخ حيدثنا 
العباسية اخلبيثة حيث انصرف )عليه السالم(  هذه املؤامرة 
اىل مدينة جده رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( بعد زواجه 
بـ)أّم الفضل( حمبطًا بذلك مكر »املأمون« وفّوت عليه ما اراد 
من حماولة احتوائه وفصله عن شيعته ومجاهري حمبيه )كما 
أمور شيعته  يتعاهد  املدينة  بقي يف  وأّنه  املسعودي(،  ذكره 
حتى إستدعاه »املعتصم العباسي« ـ خلف املأمون ـ يف أول سنة 
220 هـ، وأجربه على اإلقامة يف بغداد حتى اسُتشِهد يف آخر 

ذي القعدة من تلك السنة.
سعى اإلمام حممد اجلواد )عليه السالم( طيلة حياته القصرية 
نصب  طريق  عن  بشيعته  ارتباطه  وتقوية  حفظ  يف  الزاهرة 
الوكالء وإرسال املوفدين، وأمر الوكالء واملوفدين بالعمل 
مبا من شأنه تقوية وحدة املسلمني خاصة الشيعة واإلحرتاز 

من التفرقة. 
وجند أنه )عليه السالم( قد بعث وكالء اىل املناطق البعيدة 
مثل األهواز، وهمدان، وسيستان وبلوجستان، وقم  والري)يف 

ايران(، والبصرة، وواسط، وبغداد، والكوفة.
يف  النفوذ  شيعته  لبعض  السالم(  )عليه  اجلواد  اإلمام  أجاز 
أجل محاية  من  املهمة،  املناصب  وتسّنَم  مراكز احلكومة 
بن  )حمّمد  أمثال  من  أفرادًا  فصرنا جند  الشيعة،  إخوانهم 
إمساعيل بن ُبَزيع( و)أمحد بن محزة القّمي( حيتّلون مناصب 
رفيعة يف الدولة، وصرنا جند أّن )نوح بن دّراج( يصبح قاضَي 
بغداد ثّم قاضي الكوفة )كما رواه ابن أبي احلديد املعتزلي 

نقاًل عن كبري الطالبيني(.
ساهم صلوات اهلل عليه خالل مدة إمامته اليت مل تدم أكثر 
من سبعة عشر عامًا يف إغناء معامل مدرسة أهل البيت )عليهم 
اهلل  الطوسي)رضي  الشيخ  عّد  وقد  تراثها،  وحفظ  السالم( 
عنه( من تالمذة اإلمام اجلواد )عليه السالم( ورواته والذين 
صنفوا  إمرأتان،  منهم  الثقات،  من  مائة  حنو  عليه  تتلمذوا 
ال  املثال  سبيل  وعلى  اإلسالمية  واملعارف  العلوم  يف خمتلف 
احلصر نذكر بعضًا من أصحابه )عليه السالم(، الذين روى 

علماء الرجال واحملققون عنهم:
أـ  أمحد بن حممد بن خالد الربقي: صنف كتبًا كثرية بلغت 

أكثر من تسعني كتابًا.
وثالثني  ثالثة  من  اكثر  له  األهوازي:  مهزيار  بن  علي  ـ  ب 

كتابًا.
عن  مسائل  وله  كثرية،  كتب  له  حييى:  بن  صفوان  ـ  ج 

الكاظم )عليه السالم(.
له  املنزلة،  أبي نصر: كان عظيم  بن  بن حممد  ـ أمحد  د 

كتاب اجلامع، وكتاب النوادر.

أن نفرتض فرضًا آخر غري فرض ااِلمامة الواقعية يف شخص 
ال يزيد عمره عن سبع سنني ويتوىّل زعامة هذه الطائفة يف 

كلِّ اجملاالت الروحية والفكرية والفقهية والدينية.
بأقالم مأجورة إستأصل ظلم أهل بيت  الذي كتب  التاريخ 
خافية  احلقيقة  لتبقى  عليهم(  اهلل  )صلوات  واألمامة  النبوة 
اجلواد  علي  بن  حممد  اإلمام  ومنها  اإلسالمية  األمة  على 
عليه السالم، حتى أن بعض مفكريها وعقالئها رأوا عكس 
ومل  وظلموها  الفذة  اإلهلية  الشخصية  بهذه  وأستخفوا  ذلك 
ينقلوا عنها شيئا فيما كان لإلمام اجلواد )عليه السالم( دور 
أربك سالطني  األمة وأحكامها مما  إدارة شؤون  ريادي يف 
بين العباس وعملوا كل ما يف جهدهم على إمخاد هذا النور 
إليه  السم  دس  مت  حتى  الطاهر  دمه  لسفك  مرارًا  وتآمروا 
عرب زوجته )أم الفضل( بنت عم اخلليفة العباسي )املعتصم( 
ومبؤامرة دبرها األخري خوفًا من نفوذه الواسع بني املسلمني 
حيث كان اإلمام اجلواد )عليه السالم( يف عنفوان الشباب 
يتعدَّ عمره الشريف اخلمس وعشرين سنة ، وشهرين،  ومل 

ومثانية عشر يومًا.
هي  وشيعتهم  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  نظر  يف  اإلمامة 
لألمة  اإلهلية  قيادتها  يف  النبوة،  ملسرية  احلي  اإلمتداد  ذلك 
حنو هدفها األمسى، كما أّنها املعني الذي ال ينضب للفكر 
االسالمي األصيل، الذي البد وأن ميد األمة بالرأي، وباحلياة، 
والذي يستمد عذوبته وصفائه من القرآن الكريم، وكذلك 
أن  الطبيعي  ومن  وآله(،  عليه  اهلل  )صلى  األكرم  النيب  من 
هذا  بقبول  احلق،  له  لإلعالن ممن  اإلمامة حباجة  تكون 
االمتداد، وبتفويض تلك املهام القيادية ملن ترى فيهم كامل 

اجلدارة واألهلية لتحمل مسؤولياتها اجلسام.
هي املصدر الصايف واألصيل، والرصيد اإلهلي الكايف للعلوم 
واملعارف الالزمة لتغذية حركة احلياة والفكر لدى اجملتمع 
اإلسالمي والبشري برمته، وتزويده مبا البد له منه يف مسريته 

التكاملية الرائدة، حنو هدفه املنشود.
وحنن نعيش هذه األيام ذكرى استشهاده األليمة والفاجعة، 
البد لنا من تسليط األضواء والكشف على كل ذلك، وفهم 
هذه الشخصية بشمولية وعمق أكرب، يتناسب مع حجم الدور 
الذي أخذ اإلمام اجلواد )عليه السالم( على عاتقه القيام به، 
يف فرتة متميزة، تعترب من أهم الفرتات، اليت عاشها األئمة 

)عليهم السالم(، سياسيًا، وفكريًا، واجتماعيًا. 
تلك السنوات القالئل اليت أعقبت استشهاد ااِلمام الرضا )عليه 
مشحونة  كانت  واليت  العباسي  )املأمون(  يد  على  السالم( 
اهلامشي  والبيت  عمومًا  الشيعة  قبل  من  والرتقب  باحلذر 
اخلبيثة  ودوافعه  )املأمون(  اختذها  اليت  للسياسة  خصوصًا؛ 
املنزلة  تلك  وإنزاله  السالم(  )عليه  اجلواد  اإلمام  تقريب  يف 
منه، وهذا الرتقب واحلذر راجع لعدة أمور لعّل من أهمها ما 
يوجزه املؤرخون بأنه يصب يف دهاء ومكر املأمون العباسي 
وحقده الدفني ألهل البيت العلوي حيث أن )املأمون(، وألجل 
رفع أصابع اإلّتهام عنه باغتيال اإلمام الرضا )عليه السالم(، 
أراد أن يثبت ظاهريًا للعوام واخلواص حبه للنيب )صلى اهلل 
العلوي؛  البيت  وحب  والء  على  بقائه  خالل  من  وآله(،  عليه 
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)عليهم  البيت  أهل  أئّمة  من  إمام  مع  نعيش  عندما 
)عليه  الرضا  موسى  بن  علّي  اإلمام  وهو  السالم( 
يرتكز  فكريًا  خطًا  متثِّل  اإلمامة  فإّن  السالم(، 
االمتداد،  موقع  ويف  األصالة،  موقع  يف  اإلسالم  على 
تتحرك  ال  اإلمامة  فإّن  ولذلك،  الواقع.  حركة  ويف 
يف دائرة حمدودة من الزمن، لتكون حمدودة حبدود 
عمر اإلمام، بل إّن اإلمامة يف وعي الذين يلتزمونها 
ويؤمنون بها، متتد يف مدى الزمن، ويف واقع اإلنسان 
واحلياتية،  الفكرية  تطّوراته  كّل  يف  كّله، 
الثقايف  الفكري  املضمون  متثِّل  باعتبارها 
العقيدية  اإلسالم  مفردات  كّل  يف 
والشرعيــــــــــة واألخالقية 

واحلركية واملنهجية.

الزاد الفكري واألخالقي
يف حياة اإلمام الرضا )عليه السالم(
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أخـوك دينـك، فعن أحد الرُّواة قال: مسعت علّي 
بن موسى الرضا )عليه السالم( يقول: إّن أمري 
زياد  بن  لكميل  قال  السالم(  )عليه  املؤمنني 
مبا  لدينك  فاحتط  دينك،  »أخوك  قال:  فيما 
شئت«. دينك أخوك، ألّنه هو الذي يرافقك يف 
حياتك ليقودك إىل ما يرفع مستواها، )َيا َأيَُّها 
الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا هلِلِ َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم 
ِييُكْم( )األنفال/ 24(، وألّنه يقودك إىل  مِلَا حُيْ
ليكون لك يف حشرك، ويف موقفك  اآلخرة، 
أحسنت  إذا  اجلّنة  معك  وليدخل  رّبك،  من 
رعايته. إذًا، احتط لدينك من الشبهات، حاول 
منها،  ليخرجوك  الذِّكر  أهل  إىل  ترجع  أن 
احتط لدينك من نفسك، حتى ال تغلبك نفسك 
على دينك، ألّن النفس أّمارة بالسوء إاّل ما رحم 
ربي.. احتط لدينك من البيئة اليت تعيش فيها 
دينك من خالل  لتخرجك من  لتضغط عليك، 
ضغط رغبٍة هنا ورهبٍة هناك، حتى ال يسقط 

دينك أمام الضغوط.
السالم(  )عليه  الرضا  وعن  املـروءة،  كمـال 
الناس،  حيرتمه  الذي  اإلنسان  يصّور  وهو 
وعن  فعنه،  واإلجالل.  الثقة  موضع  وجيعلونه 
آبائه، وعن اإلمام علّي )عليه السالم( قال، قال 
»َمن  وسلم(:  وآله  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول 
املعاملة  مواقع  يف  ـ  يظلمهم  فلم  الناس  عامل 
والسياسية، فكان  واالجتماعية  املالية  كّلها 
العدل مع الناس كّلهم ابتداًء من بيته، وانتهاًء 
بآخر موقع يف اجملتمع ـ وحّدثهم فلم يكذبهم 
ـ كان الصادق مع مجيع الناس ومع أهل بيته، 
فال جيوز الكذب على امُلسِلم وعلى الكافر، 
بل  عليه،  باملكذوب  متصاًل  ليس  فالكذب 
احلقيقة،  يقول  ال  أّنه  جهة  من  بالكاذب، 
ألّن  ثانية،  جهة  من  عليه  باملكذوب  ومتصاًل 
عّما  يبعده  مّما  عليه،  وزّورت  مّوهت  احلقيقة 
فلم  ووعدهم  ودنياه.  دينه  أمره يف  فيه صالح 
خيلفهم ـ فعندما تعد إنسانًا بشيء، فعليك أن 
كنت  إذا  أّما  له،  تفي  أن  نفسك  يف  تضمر 
ألّنك  الناس،  إىل  تسيء  فإّنك  وختلف،  تعد 
ـ  تعطيهم أحالمًا غري واقعية، وتضّيع أوقاتهم 
ـ  مروءته  وكملت  غيبته،  حرمت  مّمن  كان 
أي توافرت فيه عناصر املروءة اليت متثِّل قيمة 
عادل  فهو  ـ  وظهر عدله  ـ  اإلنسان  كربى يف 
أخّوته«،  ووجبت  ـ  العدل  خّط  على  يسري  ألّنه 
ألّنه يعيش األخّوة اإلميانية واألخّوة اإلنسانية، 
فال يغّش إخوانه يف معاملة وال يف حديث وال يف 
وعد، وحّرمت غيبته، ألّنه يتميز بقيمة إنسانية 

ال حتّل ألحد أن يغتابه.

عالقتنا  هي  متامًا كما  باألئّمة،  عالقتنا  إّن 
بالنبّوة، ليست عالقة بالشخص يف ذاته، وإن 
رسالته،  ملعنى  التجسيد  متثِّل  ذاته  كانت 
ولكن عالقتنا هي عالقة بالرسالة وبالرسول 
عالقة  لنا  ليست  وهلذا،  الرسالة.  خالل  من 
َكاَن  )َما  برسالته:  عالقتنا  ولكن  بنسبه، 
ٌد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن رَُّسوَل اهلِل  مَّ حُمَ
ٌد  مَّ حُمَ )َوَما   ،)40 )األحزاب/  النَِّبيِّنَي(  َوَخامَتَ 
َأَفِإْن َماَت  ُسُل  َقْبِلِه الرُّ ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن 
عمران/  )آل  َأْعَقاِبُكْم(  َعَلى  اْنَقَلْبُتْم  ُقِتَل  َأْو 
144(، ميوت الرسول وتبقى الرسالة. ويف ضوء 
هذا، فإّننا حباجة دائمًا إىل أن نتمثَّل الرسالة 
يف كلمات الرسول )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 
ويف سريته، وأن نتمثَّل امتداد حركية الرسالة 
ميثِّلون  ألّنهم  وسريتهم،  األئّمة  كلمات  يف 
ميّثلونها.  اليت  احلقيقة  يف  املتجسدة  الرسالة 
الرضا  موسى  بن  علّي  اإلمام  مائدة  هنا  وها 
)عليه السالم(، لنتزّود منها بكّل أطايب الزاد 
السالم(  )عليه  فاإلمام  واألخالقي..  الفكري 
احلقيقة  عن  يتحدَّث  فإّنه  ث،  يتحدَّ عندما 
يديها  بني  من  الباطل  يأتيها  ال  اليت  الناصعة 

وال من خلفها.
يف البداية، نقف مع اإلمام الرضا )عليه السالم( 
يف حديثه عن القناعة، وحنن نفهم ونعرف أّن 
أخالقيًا،  رساليًا  إسالميًا  خّطًا  متثِّل  القناعة 
تعين  أخالقية،  كقيمة  مضمونها  يف  وهي 
حاجتك  تقّدر  حبيث  النفس،  غنى  تعيش  أن 
تطّور  أن  وحتاول  إمكاناتك،  مستوى  يف 
تتطّلع إىل ما  لتطّور حاجاتك، وال  إمكاناتك 
يف أيدي الناس، وال تتطلَّع إىل ما ال متلكه، 
لتعيش  ما ال تستطيع احلصول عليه،  وال إىل 
ولذلك،  الروحي.  والسقوط  النفسي  اإلحباط 
السالم(:  )عليه  علّي  اإلمام  عن  نقاًل  قيل 
متّثل  عندما  القناعة  ينفد«..  ال  ماٌل  »القناعُة 
غنًى نفسيًا جيعلك تعيش التوازن يف حاجاتك 
وإمكاناتك، فإّن نفسك تبقى يف غناها، مهما 
استنفدت مفرداتها وأوضاعها. »القناعة جتمع 
إىل صيانة  ـ  واألخالقي  الروحي  عطائها  ـ يف 
ـ أن تصون نفسك من أن تسقط أمام  النفس 
ـ بأن متنحك  القدرة  ـ وعّز  حاجاتك لآلخرين 
القناعة العّزة يف إرادتك ويف قدراتك، حبيث ال 
تستشعر العجز يف نفسك، وال تسقط إرادتك، 
فتنحين أمام اآلخرينـ  وطرح مؤونة االستكثار 
املال  االستكثار من  مؤونة  تطرح عنك  إّنها  ـ 
الذي يأخذ كّل شيء منك، وال يبقي لك من 

نفسك شيئًا«.

خطًا  متثِّل  اإلمامـــــة  إّن 
فكريــــــــًا يرتكز على 
اإلسالم يف موقــع األصالة، 
ويف موقع االمتــــــداد، ويف 

حركة الواقع

إّن اإلمـــــامة ال تتحرك يف 
دائرة حمدودة مــــن الزمن، 
حبدود  حمــدودة  لتكون 
اإلمامة  إّن  بل  اإلمام،  عمر 
يلتزمونها  الذين  وعـي  يف 
ويؤمنون بها، متتد يف مدى 

الزمن
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ابتهــل ذكــراك  يف  بابــك  طرقــت 
ــا ــا وزينته ــجد الدني ــا تس ــن هل ــا م ي
يــا بنــت مــن تســتمد الشــمس رونقهــا
فاطمــة الطهــر  بقــرب  اخللــود  هنــا 
حيــدرة بنــت  طــه  ســليلة  هنــا 
مقــام جمــد منــار الشــمس طلعتــه
ــا مــن يــرى يف العصــا ســرا ومعجــزة ي
باهــرة اآليــات  لــرى  هاهنــا  قــف 
يــا بنــت فاطمــة الزهــراء قــد خشــعت
ــدت ــماء ش ــا والس ــك حق ــن ذا يوفي َم

متصــل منــك  حببــل  قلــي  وأن 
خجــل أعتابهــا  علــى  وهــو  والتــرب 
مــن نــوره ومجــال البــدر يكتمــل
ــل ــه زح ــن دون ــذي م ــالل ال ــا اجل هن
ــل ــتاقه الرس ــذي تش ــى ال ــت موس وبن
خضــل أفضالــه  نــدى  وأن  منــه 
العلــل توقــف  وفيهــا  الكليــم  اىل 
املثــل يضــرب  ففيهــا  قــم  بــأرض 
ــل ــك اجلم ــى ل ــدت خجل ــدي وب قصائ
ــل ــراح يكتح ــق األف ــن أل ــون م والك

سالم على السيدة فاطمة  املعصومة
شعر: الشيخ ابراهيم النصراوي
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املرتيب  الفضائي  التسلسل  يعتمد  ونظام  متكاملة  هندسة  ذات 
يف  والِنَسب  النماذج  تلك  اعتماد  باإلمكان  أن  ويبدو  الصحيح. 
تصميم فضاءات الصحون اجلديدة. إن إظهار االحرتام والتقاليد 
مع  هنا  نتعامل  فإننا  للماضي,  العمياء  التبعية  يعين  ال  السابقة 
أسالف يتمتعون مبستوى كبري من اخلربة والتدين والدراية, وإن 

اآلثار املتبقية هلم خري دليل على هذا االدعاء.
العلوي املطهر هو على هيأة  فضاًل عن ذلك فإن فضاء الصحن 
احلرف U اإلجنليزي, وإن ِنَسب الفضاءات وارتفاع أسوار املرقد 
أسهمت يف إجياد تطويق وإحاطة مناسبة هلذا الفضاء مبا يتناسب 
شعور  فإن  عام  وبشكل  اإلنساني...,  املقياس  مع  جيد  بشكل 
 1,6/1 بني  ترتاوح  نسب  له  الصحن  فضاء  يف  باإلحاطة  الزائر 
األجزاء  وإّن احلضور يف  مطلوبة,  نسبًا  ما ميثل  وهو   ,1,7/1 و 
اليت متثل الضلع األكرب من الشكل U يف الصحن مينح الزائر 
شعورًا بعظمة البناء, وهذا بسبب وقوع النسبة األكثر امتدادًا يف 

مقابله)3(.

أبواب الصحن احليدري
للمرقد  العمارة احلالية  الصفوي  األول  الشاه عباس  عندما شّيد 
العلوي املطهر يف عام 1023هـ /1614م كان للصحن احليدري 
)باب  الكبري  الشرقي  الباب  رئيسة, وهي:  أبواب  ثالثة  الشريف 
الساعة(, وباب الطوسي, وباب القبلة, وبعد وفاة الشاه عباس يف 
سنة 1038هـ أمتَّ حفيده الشاه صفي النقص يف العمارة ابتداًء من 
عام 1042هـ, و شّيد دار الشفاء, وكان هناك باب صغري بني هذه 

الدار والصحن الشريف يف اجلهة الشرقية أغِلَق فيما بعد. 
     وللصحن الشريف يف الوقت احلاضر مخسة أبواب رئيسة هي: 

هو حصن مربع الشكل تقريبًا حُييُط باحلرم العلوي املطهر من 
جهاته الثالث: الشمالية والشرقية واجلنوبية، أما من اجلهة الغربية 
فهو ُمالصق متامًا لصحن موالتنا فاطمة الزهراء عليها السالم. 
وللصحن الشريف سور طابوقي ارتفاعه 12م يتألف من طبقتني 
تضمان الغرف اليت تتقدمها أواوين عددها 99 إيوانًا. ويبلغ طول 
ويبلغ  م,   85 الداخل حنو  والغربي من  الشرقي  كل من ضلعيه 
طول ضلعيه الشمالي واجلنوبي من الداخل حنو 77 م. إن أكثر 
بالكاشي  ُمغلَّفة  وهي  واحلجم،  الشكل  يف  متشابهة  األواوين 
طلبة  يشغلها  الغرف  وكانت  اجلميلة،  النقوش  بأنواع  املزخرف 

العلوم الدينية للدراسة واملبيت )1(.
وذكر األستاذ الدكتور حسن احلكيم يف كتابه )املفصل يف 
تاريخ النجف األشرف( ما نصه: )وتعود تصاميم الصحن احليدري 
والصحن  للحضرة  ُوِضعت  حيث  الصفوي,  العهد  إىل  الشريف 
التصاميم اليت هي عليها اآلن من ِقَبل الشيخ البهائي حممد بن 
احلسني العاملي )ت 1031هـ(,  فقد أخذ قسمًا من مسجد عمران 

بن شاهني وأدخله يف الصحن...()2(. 
وقد أشارت دراسة مؤسسة )معمار حرم( اهلندسية إىل أن تصميم 
ِنَسبًا معينة وآليات  العلوي املطهر تعتمد  األبنية يف عمارة املرقد 
قياسية, وأن معظم نسب خارطة املرقد تبتنى على شبكة مربعة 
األضالع..., وأن اختالف نسب الفضاء وارتفاع اجلدران احمليطة به 
جيعل شعور الشخص باإلحاطة والتطويق وإدراكه هلذه الفضاءات 
خمتلفًا. يف تصميم املرقد العلوي املطهر مت األخذ بعني االعتبار 
هلذا املوضوع بشكل كبري من قبل املصمم. وكما نعلم فإنه يف 
العهد الصفوي مت تنفيذ مشروع شامل لتأهيل وتوسعة املرقد الذي 
انتهى بشكل َينم عن ذكاء وحكمة من خالل تشييد جمموعة 

الَصحن احَليدري الَشريف
د. عبد اهلادي االبراهيمي
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القيسارية اجملاورة له لذا كان ُيطلق عليه تسمية )باب العباجيية(. 
ويف عام 1371هـ /1951م مت جتديد هذا الباب يف عهد قائّمقام 
النجف يوم ذاك األستاذ ضياء شكاره, وُزخِرَفت واجهته اخلارجية 

ي بباب مسلم بن عقيل عليه السالم)8(. بالقاشاني ومُسّ
الشريف,  الصحن  فتحه يف  باب مت  أحدث  وهو  الفرج:  باب   -5
يقع يف اجلدار الغربي من الصحن الشريف ُمواجهًا حمللة العمارة 
)صحن فاطمة الزهراء عليها السالم حاليًا(, وكان سابقًا يعرف 
بالباب السلطاني, إذ أمَر السلطان عبد العزيز العثماني باستحداثه 
عباس  الشيخ  العمل  بهذا  الشروع  أرَّخ  وقد  1279هـ,  سنة  يف 

كاشف الغطاء بقصيدة منها هذه األبيات:
عبد العزيز أعـــز اهلل جانبـــــــــــــــــــه

ن فيـــــــــــــه أي حتصني والدين ُحصِّ
فجاد يف فتح بـــــــــــــاب أورثت سعة

لزائري قرب بـــــــــــــــاب العلم والدين
فقف بها خاضعًا وامســـــــع مؤرخها

)جّلت علت باب سلطان السالطني(
العثماني  العزيز  عبد  السلطان  أن  بالذكر  اجلدير  ومن       
الدين شاه  ناصر  إيران  لسلطان  التشريفات  من  أقام كثريًا  قد 
القاجاري عند زيارته العتبات املقدسة يف العراق, وكان منها فتح 

هذا الباب يف عام 1287هـ)9(.
قاشاني الصحن الشريف

بالقاشاني،  الداخل  من  الشريف  الصحن  جدران  أغلب  ُغّلَفت 
وُكتَب على جبهاته األمامية آيات قرآنية وأحاديث شريفة وأبيات 
َد قاشاني األواوين عام 1156هـ/1743م من  من الشعر، إذ ُجدِّ

1- باب الساعة: وهو الباب الكبري من جهة الشرق, وُعِرَف بهذه 
من  العديد  جرى  وقد  أعاله.  يف  الساعة  مئذنة  لوجود  التسمية 
الرتميمات والتجديدات للزخارف والنقوش والكتابات يف واجهة 
الباب منذ أوائل العصر الصفوي وال سيما يف سنة  ودهليز هذا 
1198هـ, و تربع احلاج عبد احلسني بهادر خان بتجديد الزخارف 
الواجهة  يف  القاشاني  بالطات  اليوم  وُترى  1234هـ.  سنة  يف 
احلميد  عبد  العثماني  السلطان  عهد  يف  ُوِضَعت  اليت  اخلارجية 
الثاني مؤرخة بسنة 1327هـ, وقد أرَّخ هذا التجديد السيد باقر 

اهلندي بقوله:
تزدحم األمالك يف بابها حضرة ُقدس قد مسا مسكها 

ُيعدُّ من مجلة حّجابها يود جربائيل لو أنـــــــــــــــــــــــــــــه  
)باب علي لذ  بأعتابها()4(. الباب باب اهلل تارخيـــــــــــــــــــــه  

ويف سنة 1991م تعرض هذا الباب للتخريب يف اهلجوم الرببري 
ألزالم النظام البعثي البائد إبان اإلنتفاضة الشعبانية, فتم جتديده 

وترميم القاشاني والسيما الكتيبة القرآنية اليت تعلوه.
الصحن  جدار  من  الشمالية  اجلهة  يف  يقع  الطوسي:  باب   -2
الشريف, ويقع قريبًا منه مرقد الشيخ الطوسي, ومنه جاءت هذه 
التسمية. ومن اجلدير بالذكر أن اإليوان الشمالي الكبري )إيوان 
اليزدي( الذي َينُفذ إىل مسجد عمران بن شاهني هو يف حقيقته 
مُيثل باب الطوسي يف اهلندسة القدمية للعمارة الصفوية, ولكنه 
أغِلَق فيما بعد واسُتحِدَث باب جماور له وهو الباب احلالي الذي 

يتوسط األواوين من اجلهة الشمالية.
جيدر  )ما  نصه:  ما  املطهر(  العلوي  املرقد  )معامل  يف  ورد  وقد 
يتوسط  احلاضر  الوقت  يف  للمسجد  الرئيس  الباب  أن  ذكره 
اإليوان الشمالي الكبري الذي ميثل يف حقيقته باب الطوسي يف 
أصل هندسة العمارة الصفوية, ولكن مت تغيري موقع الباب فيما 
عام  وهو  1953م,  1372هـ/  عام  احلالي  بوضعه  بعد وجتديده 

َتتويج امللك فيصل الثاني...()5(.
الطوسي,  باب  مدخل  توسيع  مت  1949م  1369هـ/  عام  ففي 
وُوِضَع باب جديد يف سنة 1372هـ/ 1953م, ومت افتتاحه عام 
اليعقوبي  علي  الشيخ حممد  أرَّخ  وقد  الثاني,  فيصل  امللك  َتتويج 

هذا العمل بقوله:
فادخلوه                                          باب حطة  شيَّدوا  باب علم النيب حول محــــــــــــــــاه  
باب صحن أّرخُت )أم باب قدس       عام تتويج فيصـــــــل جددوه(

للصحن  اجلنوبي  اجلدار  يف  الباب  هذا  يقع  القبلة:  باب   -3
باإليوان اجلنوبي  ُيعَرف اآلن  الشريف. ومما جيدر ذكره أن ما 
األصلي  التخطيط  يف  القبلة  باب  هو  احلبوبي(  )إيوان  الكبري 
واسُتحِدَث  الباب  هذا  أغِلَق  ذلك  بعد  ولكن  الصفوية,  للعمارة 
الباب  الذي يتوسط اجلدار)6(. وقد طرأ على هذا  الباب احلالي 
جتديد وإصالح يف مرات عدة آخرها ما قام به الوالي العثماني 
شبلي باشا من توسيع وجتديد يف سنة 1291هـ/1874م. ونظم 

السيد إبراهيم حبر العلوم قصيدة يف تلك املناسبة مطلعها:
لقد فتح الشبلي للمرتضى بابا       عال بعلي ذروة العرش أعتابا

ويقول فيها مؤرخًا:
ترصع بالسبع السواري فأرِّخوا      )نعم فتح الشبلي حليدرة بابا)7(.
الشرقية  اجلهة  يف  يقع  السالم:  عليه  عقيل  بن  مسلم  باب   -4
من جدار الصحن الشريف جُماورًا ملسجد اخَلضراء. ُفِتَح يف أيام 
سادن الروضة احليدرية املال يوسف يف سنة 1252هـ, نافذًا إىل 
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اآلونة  ويف  1981م,  1401هـ/  سنة  ويف  1353هـ/1934م 
َدت األرضية مبرمر الثاسيوس اليوناني من قبل األمانة  األخرية ُجدِّ

العامة للعتبة العلوية املقدسة يف سنة 1430هـ/ 2009م()13(. 

اهلوامش:
)1( ينظر: معامل املرقد العلوي املطهر: ص6.

)2( املفصل يف تاريخ النجف األشرف, حسن احلكيم:121/2
املوسومة  اهلندسية  حرم(  )معمار  مؤسسة  دراسة  ينظر:   )3(
بـ)مشروع توسعة وتطوير حميط العتبة العلوية املقدسة(, ص302-

                                                      .304
)4( تاريخ النجف األشرف, حممد حسني حرز الدين:375-374/1.

)5( معامل املرقد العلوي املطهر: ص 28.
)6( املصدر السابق, ص28.

)7( املفصل يف تاريخ النجف األشرف:135/1.
)8( ماضي النجف وحاضرها, جعفر حمبوبه:63/1.

)9( تاريخ النجف االشرف: 383/1.
)10( ينظر: معامل املرقد العلوي املطهر: ص6.

)11( تاريخ النجف االشرف: 372/1. 
)12( ماضي النجف وحاضرها: 89-88/1.

)13( معامل املرقد العلوي املطهر: ص6.

املصادر:
- معامل املرقد العلوي املطهر: جممع الروضة احليدرية الفكري 
والثقايف/ العتبة العلوية املقدسة, النجف األشرف, الطبعة األوىل 

1441هـ/2020م.
مطبعة  احلكيم,  حسن  األشرف:  النجف  تاريخ  يف  املفصل   -

شريعت, قم املقدسة, 1427هـ.
- مشروع توسعة وتطوير حميط العتبة العلوية املقدسة: مؤسسة 

)معمار حرم( اهلندسية, طهران, إيران, 1436هـ/2014م .
- ماضي النجف وحاضرها: جعفر حمبوبه, مطبعة اآلداب, النجف 

األشرف, الطبعة الثانية, 1958م.
- تاريخ النجف األشرف: حممد حسني حرز الدين, مطبعة نگارش, 

قم املقدسة, 1427هـ.

قبل اخلاتون  گوهر شاه بيگم زوج السلطان نادر شاه، ومت جتديد 
قاشاني الصحن مرة ثانية يف زمن السلطان العثماني عبد احلميد 
الثاني ، وكان ابتداء العمل فيه سنة 1323هـ / 1905م وانتهاؤه 

يف رجب سنة 1327هـ/1909م)10(. 
وقد أشار الشيخ حممد حسني حرز الدين يف كتابه )تاريخ النجف 
األشرف( إىل هذا التجديد بقوله: )كانت أواوين الصحن وجدرانه 
مكسوة باألحجار القاشانية على عهد الشاه صفي املتوفى سنة 
1052هـ, فلما طال عهدها ومر عليها قرابة مائة سنة أو أكثر 
تكّسرت وسقط أكثرها, وملا فرغ السلطان نادر شاه من تذهيب 
لتجديد  زوجته  بذلت  الشرقي  الكبري  واإليوان  واملئذنتني  القبة 
القاشاني يف الصحن مبلغًا طائاًل, وكان الشروع يف العمل سنة 

1156هـ وانتهاؤه يف سنة 1160هـ()11(.
ويف العهد العثماني سقطت من الواجهة الداخلية الشرقية للصحن 
أحجار بعض األواوين على الزائرين ومات بعضهم, فأمر السلطان 
عبداحلميد الثاني بقلع احلجر القاشاني وجتديده  وكان ابتداء 
مرتضى  الشيخ  احلدث  هذا  أرَّخ  وقد  1323هـ,  سنة  يف  العمل 
على  القاشاني  باحلجر  بأبيات مخسة مكتوبة  الغطاء  كاشف 
الصحن  من  للخارج  الثاني  للطابق  الداخلية  اليمنى  الدعامة 

الشريف من باب الساعة, إذ قال:
د السلطان صحن األمري( وفاز باألجر فأرَّختـــــــــــــــه            )إذ َجدَّ

    وأرَّخ عام اكتمال جتديد القاشاني )1327هـ( السيد باقر 
باحلجر  وحدها  التاريخ  مادة  ُكِتَبت  وقد  ثالثة,  بأبيات  اهلندي 
القاشاني على جبهة باب الساعة من خارج الصحن الشريف, قال:
حضرة قدس قد مسا مسكها             تزدحم األمالك يف بابها
يود جربائيــــــــــــــل لـــــــــــــــــو أنَّه             ُيَعد من مجلة حجابهـــــا
البـــــــــــــــــــــــاب باب اهلل تارخيه             )باب علي لذ بأعتابها()12(.

أرضية الصحن الشريف
سنة  )يف  نّصه:  ما  املطهر(  العلوي  املرقد  )معامل  يف  ورد 
بَتسوية  العلوم  مهدي حبر  السيد حممد  أمر  1206هـ/1791م 
بأمر  األرضية  ُجّددت  ثم  باحلجر،  وَرصفها  الصحن  ساحة 
يف  فيها  العمل  متام  وكان  الثاني،  احلميد  عبد  السلطان  من 
سنة  يف  أخرى  جتديدات  وحدثت  1316هـ/1898م.  العام 



إعداد:
احمد الكعبي

الوالية تلتقي الشاعر الحسيني 
الكبري الشيخ مهدي املرشد

من شهداء املنرب الحسيني
الشيخ سليم العبودي

1974-2000م

الكواز  الشيخ عبود  الرادود محمد 
للوالية: 

الرواديد  أتأثـــــــر بأحد من  لــــم 
والشعــراء

الشاعر عبد الكريم الشهابي 
الكربالئي

1885-1966م



الشاعر الحسيني الكبري الشيخ مهدي املرشد للوالية:

املدارس الرمسية وأكملت املرحلة اإلبتدائية فقط.
املرشد  الشاعر  والدي  أحضان  يف  وترعرعت  نشأت 
الذي ُعرف يف اجملالس احلسينية واملنتديات األدبية يف 

النجف األشرف وخارجها.

كيف كانت بدايتكم مع نظم الشعر الشعي احلسيين؟
من  كانت  احلسيين  املنرب  خبدمة  وتشريف  بداييت 
خالل مالزمة والدي رمحه اهلل حيث أن املرحوم املرشد 
ال يقرأ وال يكتب فكنت أنا أكتب األشعار واألحلان 
والقصائد املنربية اليت تطلب منُه من اإلخوة الرواديد 
آنذاك أمثال املرحوم فاضل أبو عصري واملرحوم عبد 
والشيخ  العوادي  فليح  والسيد حممد  النجفي  الرضا 

حممد عبد األمري البلوشي التميمي وغريهم. 
فكانت  املوهبة  وجود  مع  الشعرية  األوزان  تعلمت 

مع  وقفة  لنا  الغراء  الوالية  جملة  من  العدد  هذا  يف 
شاعر كبري واكب األحداث السياسية واالجتماعية 
الشاعر  إنه  األشرف،  النجف  يف  واألدبية  والفكرية 
الكبري الشيخ مهدي املرشد النجفي عافاه اهلل تعاىل.

صفحات  على  عزيزًا  ضيفًا  املرشد  شاعرنا  بكم  نرحب 
جملة الوالية؟

جملتكم  وبقراء  بكم  وسهاًل  وأهاًل  اهلل  حياكم 
الغراء.

من هو الشاعر مهدي املرشد النجفي؟
خادم اإلمام احلسني )عليه السالم( الشاعر مهدي ابن 
األمري  عبد  الشيخ  املرحوم  املعروف  الشعيب  الشاعر 
املرشد، ولدت يف النجف األشرف عام 1954م ودخلت 

الساحة الشعرية يف النجف األشرف فيها الكثري من الشعراء 
األفذاذ الذين لهم القدرة على تجديد الشعر الشعبي

العواطف، ورمبا يعجز  للمشاعر وتهييج  إثارة  القلب، وأكثر  أقرب إىل  بأنه  الفصيح  الشعي عن  الشعر  يتميز 
الفصيح - وهو لغة العرب العريقة- عن جتسيد حقيقة ما يف بيت واحد، بينما يستطيع الشعر الدارج أن يؤدي ذلك 
يف شطر، فضاًل عن البيت وما يتضمن من معنى، وباسلوب جذاب يتجلى أكثر روعة وأعمق معنى وأقوى تأثريًا 

ال سيما عندما نضمنه ذكر أهل البيت )عليهم السالم(.
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1977م  عام  وذلك  العشرين  سن  يف  اإلنطالقة 
إىل عام 1979م .

غري  )منشدين(  لرواديد  القصائد  نظمت  هل  إذن 
السيد العوادي؟

إىل  ومتنوعة  عديدة  قصائد  نظمت  فقد  نعم 
املرحوم احلاج عباس الزبيدي الكويف يف سوريا 
وإيران، وتعاملت مع املرحوم طيب الذكر احلاج 
وكذلك  التسعينات  يف  الكاظمي  فؤاد  املال 
يف  املؤمن  الشباب  بعض  إىل  القصائد  نظمت 

النجف األشرف ومنهم ولدي الشيخ إحسان.

يف  وخصوصًا  اليوم  الشعرية  الساحة  ترى  كيف 
النجف االشرف؟

األفذاذ  الشعراء  من  كبري  عدد  فيها  الساحة 
الشعيب  الشعر  جتديد  على  القدرة  هلم  الذين 
بشكل  والتصوير  اخليال  طابع  وهلم  احلسيين 
جيد وأنا متابع هلم رغم مرضي وحاليت الصحية..

نظمت العديد من القصائد احلسينية هل باإلمكان 
أن نعرف األقرب إىل قلبك؟

املطهر  العلوي  الصحن  قرأت يف  اليت  القصائد 
من خالل قراءة الرادود الكبري سيد حممد فليح 
العوادي حبيث ال زالت تسمع وتطلب من الناس 

يف النجف ومواكبها وأطرافها.
وقد طبعت يف كتاب )هذا ما قرأت يف الصحن 
من  بريوت  يف  العوادي  للسيد حممد  احليدري( 

شاء فلرياجع هذا الكتاب.

لكم  نرى  ال  فلماذا  الديوان  بستانه  يعترب  الشاعر 
بستانا لعشاق الشعر احلسيين؟

أصحاب  أدعو  الغراء  جملتكم  خالل  من 
املكتبات ودور النشر لطباعة دواويين اليت تربو 
على العشرة أو أكثر يف مدح ورثاء النيب )صلى 
وتكاليف  املادي  الوضع  ألن  وآله(  عليه  اهلل 

الطباعة باهظة وال نستطيع ذلك 
الشاعر مهدي املرشد تفضلت علينا بهذا اللقاء 
أرجو من اهلل تعاىل أن مين عليك بالشفاء العاجل 
انه  احلسيين  املنرب  خلدمة  وتوفيق  والكامل 

مسيع الدعاء

الشيخ عبد الكريم بن حممد الشهابي الكربالئي املعروف بـ)أبو حمفوظ( ويلقب 
بـ)املال( إذ كان يشتغل فرتة من الزمن)معلمًا( يف صحن الروضة العباسية املقدسة.

نشأ وهو يسمع يف طفولته جهابذة األدب والشعر وامتهن الزراعة ثم تركها متفرغًا 
لتحصيل العلم الذي كان يف وقته يدرس يف املدارس الدينية اليت يديرها العلماء 
واألعالم فدرس النحو وعلوم اللغة يف تلك املدارس ودرس علي يد السيد حممد 
مهدي القزويين العامل والشاعر املعروف املتوفى سنة 1315هـ وغريه، وعندما بلغ 
يف هذه الفنون أشّده اجته لنظم الشعر ولُه القصائد املتنوعة باللغة الفصحى يف 

خمتلف األغراض.
غري أنه اشتهر شاعرًا شعبيًا أكثر من كونه شاعرا فصيحا وكذلك رادودًا إذ 
كان يقرأ حمللة باب بغداد وبعض اهليئات واألصناف األخرى أيام حمرم احلرام، 
عمل شاعرنا فرتة من الزمن يف املدارس الرمسية ثم اعتزل وكان يدير ُكتابًا 

لتعليم األطفال يف صحن العباس )عليه السالم(.
وقد خترج على يديه عدد كبري من الشباب املؤمن، ومن أهم آثاره ديوان يقع يف 
ثالثة أجزاء بعنوان )املنظومات احلسينية( وله خمطوطات غري مطبوعة يف خمتلف 

الفنون الشعرية منها الغزل واحلكم واملواعظ وغريها.
من  الوجوه  بدواوين  تزدحم  وهي  ملهمته  كربالء  كانت  فقد  أسلوبه  عن  أما 
فشق  الفكرية  واليقظة  والشعر  األدب  ملتقيات  حييون  كانوا  الذين  الشعراء 
شاعرنا طريقة يف خضم تلك احلركة األدبية فطرق العديد من األغراض الشعرية 
وأبدع فيها واودع يف شعره خالصة حسينية ويروي عنه األستاذ علي اخلاقاني يف 
موسوعة فنون األدب الشعيب، إن شاعرنا أول شاعر شعيب نظم من حبر السريع.

ونقدم هنا مناذج من نظمه يف حق النيب وآله )عليهم الصالة والسالم( 
من برمجة ابلاري ردـهة الكم الشمس املنرية      
وانتو رس اهلـه او عمده وانتو اجياد االكـــوان       
اجبدكم ابلاري وجدـهه اوبيكم السـبع العىل      

وكتب قصيدة أخرى يف حق اإلمام احلسني)عليه السالم( 
اورمحــة اهلل الواسعــة  احسني ياباب انلجــاة   
يرفـــع إيــــده بادلعه ما خييب احلـدر گبتك   
اومانلــه غريك عميـد ياحسني انت الوسيـلة    
او شافع ابيوم الوعيــد وانته عربتنــه اثلمينة    
يبو ايلمـــــة ياشهيد ياسعـــد حظ الزيورك    

او يتىل بيها اجلامعـــة باالخص يللة اجلمعــة   
او فخرنه بيوم احلساب ياحسني انته ضمــدنه     
يا شبل دايح ابلــــاب  بعد ما ظل عمـل عدنه    
ابمأتمك ينب االطيـاب غري دمعتنه انلصـــبه    

لعد يوم القـــــــارعة  أو لطمنــه املانمل منه    

عبد الكريم الشهابي الكربالئي
1885-1966م
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متى كان االرتباط والتشرف خبدمة املنرب احلسيين؟

املنرب احلسيين  وتشريف خبدمة  والتزامي  ارتباطي  كان 
عام 1951م، حيث قرأت يف اجلامع الشرقي يف السماوة 
وفيه جملس وحضور كبري وكانت بيدي قصيدة رغبت 
السماوي(  حممد  الشيخ  )املرحوم  اخلطيب  أشارك  أن 
اليت يف يدي، فقلت  الورقة  بها، وسألين عن  رمحه اهلل 
فقدمين  اجمللس  يف  املشاركة  مين  فأراد  قصيدة  إنها 
احلاضرون  معي  تفاعل  وقد  القصيدة  وقرأت  للجمهور 

ونلت إعجابهم وثقتهم آنذاك.
حسني  الشيخ  للشاعر  كانت  األوىل  القصيدة  وأذكر 

محزة امني النجفي
ِمْن صّوت برشبيــها بّلة يرثب ارجتــــــــــت  
ترصخ لك أـهالـــيها ايله اطلّعـــــْت من ادلور  

البطاقة الشخصية
الرادود والشاعر الشيخ حممد ابن الشيخ عبود ابن الشيخ 
السماوة  ولدت عام 1940م يف حمافظة  الكواز،  حيدر 

)املثنى(.

محمد الشيخ عبود الكواز للوالية: 

لــــم أتأثـــــــر بأحد من 
الرواديد والشعــراء

شخصية منربية مؤثرة من خالل اختيار القصائد واملفردات الرائعة اليت يلقيها على منرب اإلمام احلسني )عليه السالم( إذا استمعت 
لُه وشاهدته يعجبك حسن مظهرُه وقوة أدائه. كان جمللة الوالية معُه هذا اللقاء

أجرى اللقاء :أمحد الكعي
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كنت  املقدسة،  كربالء  يف  األربعني  زيارة  جاءت  وعندما 
رادودا يف موكب اجلمهور ألهالي السماوة الكرام أعطيت 

املستهالت اليت تندد بفكرة بناء قرب معاوية ومنها:
عن دين اإلسالم ابعيـد أكرب جمرم أبو ايزيـــــــد   
كذاب وسفـــاح وجمرم مو مسلم يلصدگك مسلم   
إسمع أصوات اجلمهـور للصنم أفاكرة تـــــــدور  

****
إعدل عن ـهاي الفـكرة  يّل تشيــــــــــــد گربه   
ورع ورع ال تتســـرع فكر فكر ال تـــــــتربع   
اسمع أصوات اجلمهــور تّشيد گرب املهجــــــــور  

املرحوم  املوكب  مع صاحب  عليَّ  القبض  ألّقي  اثرها  وعلى 
صراحنا  وأطلق  أشهر  أربعة  أوقفنا  احلسن  عبد  حممود 
اجلمهورية،  ورئيس  بالدولة  املساس  بعدم  وتعهد  بكفالة 
فكيف بك مع حكومة البعث اجملرم فكانت أبشع وأجرم.

وراء  كان  ومن  تأثرمت  مبن  الكواز  شيخنا 
نـجاحكم يف الساحة احلسينية ؟

نعم مل أتأثر بأحد من املنشدين )الرواديد( وال بأي 
شاعر ولكن أحب أن استمع إىل قصائد الشعراء من خالل 

الفكرة اليت تطرح للقصيدة وأتابع الرواديد يف ذلك الوقت 
بالطرق واألحلان اليت يقرؤون بها على منابرهم وبالتحديد يف 
احلاج  املرحوم  ومنهم  املنصرم  القرن  من  اخلمسينات  مطلع 

الدكتور عباس الرتمجان والشيخ فاضل الرادود.

من هم الشعراء الذين تعاملت معهم رمسيًا لنظم القصائد املنربية؟
تعاملت مع الشاعر املرحوم ياسني الكويف، واملرحوم الشيخ 
أمني،  محزة  حسني  واملرحوم  النجفي،  شبع  أبو  ابراهيم 
واملرحوم علي حسني التالل القصاب وكان  التالل قريبًا مين 

من خالل قصائده وأفكاره اجلديدة
األول  الرمسي  احلسيين  اجمللس  مع  ذكرياتك  إىل  نذهب  دعنا 

لكم؟
عام 1954م يف )نقرة السلمان( وكان هناك سجن للسياسيني 
مين  فطلبوا  يقرأ  )رادودا(  هناك  أن  السياسيون  علم  وقد 
وأرسلت هلم  آنذاك  الشرطة  بوساطة  وقراءة قصائد  جملسا 
القصائد دون قراءتي ويف ما بعد مسعت أن القصائد قرأت يف 

السجن وهذا اجمللس الرمسي األول.
يف  ومضيئة  واضحة  عالمة  الرميثي  ياسني  احلاج  املرحوم  يعترب 

مدينة الرميثة هل لكم عالقة به وما ذكرياتك معُه؟
الشيخ ياسني الرميثي )رمحه اهلل( ابن والييت وجتمعنا خدمة 
املنرب احلسيين ولكن ليس على مستوى تبادل اجمللس والقراءة 
يف  مجهور  ولي  مجهور  وله  واحرتام  صداقة  عالقة  لكنها 

مواسم حمرم وصفر يف الرميثة وكربالء املقدسة.

يف  ظاملة  كانت  آنذاك  العراق  يف  احلاكمة  السلطات 
املواجه  كانت  كيف  احلسينية  اجملالس  وقمع  منع 

بينكم وبني السلطات؟
أهم احلوادث  أذكر لكم حادثة هي من 

عبد  رادود،  وأنا  بي شخصيًا  مّرت  اليت 
للجمهورية  رئيسا  كان  عارف  السالم 
ذهب إىل سوريا يف مهّمة رمسية وبعد 
لزيارة  ذهب  املهمة  تلك  من  االنتهاء 
األموي  سفيان  أبي  ابن  معاوية 
الشديد  البؤس  ذلك  يف  القرب  رأى 
نفسه  على  وعهدًا  وعدًا  فأعطى 
اخلرب  أشيع  )معاوية(  القرب  ببناء 
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يف  )1974م(  عام  يف  العبودي  سدخان  بن  جاسم  بن  سليم  الشيخ  اخلطيب  ولد 
بالبساطة والتواضع وحب اخلري، درس  بغداد)مدينة الصدر( نشأ يف أسرة عرفت 
مبحاولة  اجلهادي  نشاطه  بدأ  اإلعدادية،  مرحلة  وأكمل  احلكومية  املدارس  يف 
ضرب مقرات منافقي خلق ألنها كانت إحدى الدعائم اليت يعول عليها النظام 

الصدامي آنذاك.
)منطقة  العراق  جنوب  إىل  ينتقل  أن  فقرر  مبالحقته  البعثي  النظام  أزالم  أخذ 
الفايروسي وكاد  الكبد  التهاب  األهوار( فبقي سبعة أشهر هناك وأصيب مبرض 
هذا املرض أن يقضي عليه لشدته  ولسوء األحوال املعيشية آنذاك، انتقل إىل ايران 
السجناء  للعالج ومت عالجه هناك ويف عام 1995م أعطى صدام عفوًا عن مجيع 
واملطلوبني ولكنه كان كمينًا حتى يأمن اجملاهدون ذلك فيقبض عليهم، وفعاًل 
عاد الشيخ سليم العبودي يف ذلك العام ومت استجوابه بشكل شفهي وبعدها عاش 
متخفيًا، فدخل الدورات احلوزوية السريعة وبسبب الوضع العام التحق باخلدمة 
اإللزامية ثم توجه إىل النجف األشرف ألنه كان مهيأ للدرس فراح يطوي الدروس 
فاضل  الشيخ  الشهيد  أساتذته  من  وكان  األوىل  احلوزوية  املراحل  أكمل  حيث 

العمشاني.
ولكن  أشهر  ستة  معه  التحقيق  ودام  عليه  القبض  إلقاء  مت  1999م  عام  وبعد 
احملاوالت  بانقاذه فشلت إىل أن نفذ فيه حكم اإلعدام وكان بإشراف مباشر من 
قبل السلطات العليا يف حكومة البعث اجملرم، وقد أمر بهدم داره وقف أمام القاضي 
)مؤنس اجلنابي( وكان الشيخ الشهيد مبستوى املسؤولية وكان شاكرًا هلل تعاىل 
وفعال حكم باإلعدام يف )2000/6/18(م هو وأخوته اجملاهدون منهم الشيخ ناصر 
الساعدي والشيخ عالء الشويلي، والسيد سعد النوري وقاسم غازي ومت دفنهم يف 

مقربة أبي غريب يف العاصمة بغداد.

من شهداء املنرب احلسيين

1974-2000م

الشيخ سليم العبودي
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كنايات االستفهام وأثرها يف تفسري القرآن الكريم 
)أي-كم( أنموذجًا

مسائل شرعية تخص عمل املرأة

اآلثار السلبية )النفسية والرتبوية(
للعالقات غري الشريعة



ذكرنا يف األعداد السابقة يف جملة الوالية املباركة يف اجلزء 
)األول( )4( كنايات لالستفهام يف القرآن الكريم حنو )ما – 
من – من ذا – ماذا(, ويف هذا اجلزء الثاني نذكر )أي( اليت 
وردت )15( مرة يف القرآن الكريم, وكذلك )كم( اليت وردت 
)4( مرات يف القرآن الكريم عمومًا االستفهام هو سؤال وجواب, 
االستفهام  النوع من  وهذا  يطلب جوابًا عند سؤاله  السائل  مرة 
احلقيقي فيكون إما تصورًا أو تصديقًا ومرة السائل مل يطلب 
جوابًا عند سؤاله وهذا النوع من االستفهام اجملازي الذي خيرج 

إىل أغراض بالغية متعددة سوف نذكرها الحقًا.

عمومًا )أي( وردت يف القرآن الكريم )15( مرة وهي للسؤال عما 
تضاف إليه: ويطلب بها تعيني أحد املتشاركني يف شيء يعّمهما، 
ما  وهي حبسب  بغداد؟  أم  النجف  جوًا  أدفأ  البلدين  أي  حنو: 
تضاف إليه، فيسأل بها عن الزمان واملكان واحلال والعدد إىل 
غري ذلك، حنو يف أيِّ يوٍم تسافر؟ يف أيِّ مكان تقيم؟ أّي صاحبيك 
 .)9 ُقِتَلْت()التكوير/  َذْنٍب  )ِبَأيِّ  علي؟  أم  أحممد  خلقًا  أحسن 
وذكر حممد فاضل يف )دراسة ونقد يف مسائل بالغية( أن »أّي 
تنقسم قسمني: اأُلول ما يطلب به مميٌز هو من ذاتيات صاحب 
احلكم، والثاني ما يطلب به عوارض الشيء فريجع اجلوهرية 

كنايات االستفهام وأثرها يف تفسري القرآن الكريم 
)أي-كم( أنموذجًا

الجزء الثاني

 علي حممد عبد احلسني أبو شبع
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إىل )ما( احلقيقية، والعرضية إىل )هل( املركبة« وذكر ُحسين 
اجَلاهلّي(  الّشْعر  االستفهام يف  )أساليب  يوسُف يف  َعبد اجلليل 
حكايتني: من ذلك حكاية عن سليمان)عليه السالم(: حنو قوله 
اجلن؟  أم  اإلنس   ،)38 ِبَعْرِشَها()النمل/  َيْأِتييِن  )َأيُُّكْم  تعاىل: 
واأُلخرى حكاية عن الكفار: حنو قوله تعاىل: )َأيُّ اْلَفِريَقنْيِ َخرْيٌ 
َمَقامًا( )مريم/73(، أي أحنن أم أصحاب حممد)صلى اهلل علية 
وآله(؟«ويرى الّرماني )ت384هـ(: أن )أي( إذا كانت استفهامًا؛ 
عمل فيها ما بعدها ومل يعمل فيها ما قبلها، حنو قوله تعاىل: 
)َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَن()الشعراء/277(، تنصب 
أّيًا بـ )ينقلبون(، وال جيوز نصبها بـ )يعلم(؛ ألنَّ االستفهام ال يعمل 
فيه ما قبله؛ ألنَّ لُه صدر الكالم، ويعمل فيه ما بعَدُه؛ ألّنه ال 

خيرجه من الصدر يف اللفظ.
ويرى إبن مالك: أنَّ ما يف )أي( من تّضمن معنى حرف االستفهام 
بها  املوصوف  )أي(  ويشبه  و)بعض(،  )كّل(  بـ  بشبهها  معارض 
حنو: مررت برجل، أّي رجل، ومعارض باإلضافة القياسية، وهي 
بذلك  فاستحقت  اللفظ؛  يف  لزوم  دون  املفردات  إىل  اإلضافة 
معاملة  إضافتها  يف  وُعوِملت  فُأعربت،  أخواتها  على  التفصيل 

)كّل( و)بعض( لوقوعها فتضاف لفظًا، حنو: أيَّ القوِم لقيت؟
وذكر حممد فاضل يف )دراسة ونقد يف مسائل بالغية( أحكام 
أّي: ختتص )أّي( بأحكام، منها: إنها ال تضاف إىل مفرد معرفة؛ 
إليه هلا، أمر مشرتك بني متعدد فالبد أن يكون  ألّن املضاف 
إّما نكرة، أو معرفة متعددة, وإّنها إذا أضيفت إىل مثنى أو مجع 
معرفة ُأفِرَد ضمريها، حنو: أّي املقاتلني ُجِرَح؟ وإذا أضيفت إىل 
ولدهما؟  سعادة  يف  يرغبان  ال  والديِن  أّي  حنو:  طوبق،  نكرة 
وذكر سيبويه )ت180هـ(: إنَّ )أّي( و)َمْن( إذا استفهم بهما عن 
النكرة، تطابقان مع املستفهم إفرادًا، وتثنيًة، ومجعًا، وتذكريًا، 
وتأنيثًا، فلو قال شخص: رأيت رجاًل، قلت: أّيا؟ كما تقول: َمن؟ 
وإذا قال: رجلنِي، قلت: أينِي؟ كما تقول: منني؟ وإذا قال: رجااًل، 
قلت: أيني؟ كما تقول: مننَي؟ وإذا قال: امرأًة، قلت: أّيًة؟ كما 
تقول: ِمنة؟ ويف املثنى واجلمع يقال: أّيتاِن وأّياٍت، ومنتاْن ومناْت، 
بسكون اآلخر يف َمْن. ويذكر املرادي يف )اجلنى الداني( وقد 

تأتي )أّي( خمففة الياء الثانية كقول الشاعر:
، من الغيِث، استهّلْت  تنّظرُت نصرًا والسماكنِي، أْيهمــا *** َعليَّ

َمواِطرُه
وأما كم: فقد وردت )4( مرات يف القرآن الكريم وهي للسؤال 
عن العدد املعني: حنو قوله تعاىل: قال قائٌل منهم: )َكْم َلِبْثُتْم َقاُلوا 
َلِبْثَنا َيْومًا َأْو َبْعَض َيْوٍم()الكهف/ 19(, وذكرت انتصاف عبد 
احلميد يف )أدوات االستفهام( »تستعمل )كم( خربية واستفهامية: 
كم اخلربية: تستعمل خربية مبعاٍن كثريٍة. وتعين الكثري، حنو: 
َكْم كتاٍب اشرتيت، أي كثري من الكتب. وقوله تعاىل: )َوَكْم 
ُتْسَكْن  َمَساِكُنُهْم مَلْ  َفِتْلَك  َمِعيَشَتَها  َبِطَرْت  َقْرَيٍة  ِمْن  َأْهَلْكَنا 
أي   ،)58 اْلَواِرِثنَي()القصص/  ُن  حَنْ َوُكنَّا  َقِلياًل  ِإالَّ  َبْعِدِهْم  ِمْن 
أهلكنا قرى كثرية بطرت معيشتها... ومتيزها يكون خمفوظًا« 
وذكر ناغش عيدة يف )أسلوب االستفهام يف األحاديث النبوية( 
أنها حتتمل الصدق والكذب. وال يقتضي املتكلم جوابًا، وتتميز 
مفردًا أو مجعًا، حنو: كم قلٍم أشرتي! واالسم املبدل ال يقرتن 

باهلمزة«
يكون  ومتييزه  العدد  عن  تسأل  هي  االستفهامية:  كم  وأما 
منصوبًا، حنو: كم كتابًا عندك؟ وال حتتمل الصدق والكذب. 

وإن املتكلم، يقتضي جوابًا؛ ألّنها قائمة على احلوار بنَي السامع 
بني  متييزية  نقطة  أهم  وهذه  مفردًا،  إال  متّيز  ومل  واملتكلم. 
)كم( اخلربية واالستفهامية. ومتييزها منصوب. واالسم املبدل 

يقرتن باهلمزة. 
معاٍن  إىل  االستفهام،  معنى  االستفهامية عن  وقد خترج )كم( 
أخرى تفهم من السياق، والشبه بني اخلربية واالستفهامية كبري؛ 
وذلك من حيث اللفظ والرتكيب وفيها التباس كبري، بأنَّ داللة 

)كم( على اخلرب داللة جمازية واألصل داللتها على االستفهام.
وذكر الكرباسي يف )شرح ابن عقيل(، كم: اسم والّدليل على 
ذلك دخول حرف اجلر عليها، ومنه قوهلم: على كم جذع سقفت 
بيتك؟ وهي اسم لعدد مبهم، والبد هلا من متيز، حنو: )كم رجاًل 
عندك(؟ وقد حيذف للداللة عليه، حنو: )كم صمت(؟ أي: كم 
يومًا صمت، وتكون )كم( استفهامية وخربية، وقال سيبويه: 
فقد سألك عن عدد؛ ألّن )كم(  لك؟  لك رجل: كم  قال  إذا 
إمنا هي مسألة عن عددها هنا. فعلى اجمليب أن يقول: عشرون 
أو غري ذلك أكثر أم أقل، وخالصة القول: ذكر املرادي، يف 
)اجلنى الداني( هو أنَّ )كم( اسم لعدد مبهم اجلنس واملقدار، 
والفّراء  للكسائي)ت189هـ(،  خالفًا  مركبة  ليست  وهي 
و)ما(  التشبيه،  )ت207هـ(؛ ألنها: عندهما مركبة من كاف 
نْت ميمها لكثرة االستعمال. االستفهامية حمذوفة األلف، وُسكِّ

وأما األغراض البالغية منها: استفهام التكثري, نقل الدكتور 
فاعور يف جملة )الرتاث العربي(، عن ابن فارس )ت395هـ( يف 
معنى  املعاني اجملازية لالستفهام  )الصاحيب(، ومما ذكره من 
تعاىل:  قوله  واملعنى تكثري حنو  استخبارًا،  )التكثري(، يكون 
َقاِئُلون( ُهْم  َأْو  َبَياًتا  َبْأُسَنا  َفَجاَءَها  َأْهَلْكَناَها  َقْرَيٍة  ِمْن  )َوَكْم 

)األعراف/4(، ثم يسرد أمثلة أخرى شواهد على هذا املعنى دون 
توجيه  على  منصب  همه كله  وكأن  لتفسريها،  بذل حماولة 
االستفهام توجيهًا جمازيًا، يكشف عما وراءه من معاٍن وأسرار، 
َقْرَيٍة  ِمْن  )َفَكَأيِّْن  تعاىل:  اليت ذكرها هي حنو قوله  واألمثلة 
َلٍة  ُمَعطَّ َوِبْئٍر  ُعُروِشَها  َعَلى  َخاِوَيٌة  َفِهَي  َظامِلٌَة  َوِهَي  َأْهَلْكَناَها 

َوَقْصٍر َمِشيٍد()احلج/45(، وقول الشاعر األحوص: 
كم من دنّي هَلا قد ِصْرُت أتبعــُه؟ *** ولو صحا القلُب عنها 

َكاَن لي تبعا
وقال آخر، معدي كرب:

به  ليس  األنس  قلـيل   *** سلمى؟  دون  من  غائـط  من  وكم 
كتـيـــع

وكل ما ساقه ابن فارس من هذه الشواهد، يشري إىل إدراكه 
خروج االستفهام عن أصل وضعه إىل غرض التكثري، وهذا ما 
ذكره العلماء فيما بعد وتناولوه يف كتبهم، لكن مما ينبغي 
واخلطيب  السكاكي  مثل  بالغيني  عاملني  أن  عليه  التنبيه 
القزويين، مل يعرضا هلذا الغرض، ومل يتناواله ضمن دراستهما 
ألسلوب االستفهام، ومثل لُه زين األفندي يف )االستفهام يف سورة 
ِمْن  َآَتْيَناُهْم  َكْم  ِإْسَراِئيَل  َبيِن  )َسْل  تعاىل:  قوله  النحل(، حنو 
َشِديُد  َفِإنَّ اهللََّ  َجاَءْتُه  َما  َبْعِد  ِمْن  ِنْعَمَة اهللَِّ  ْل  ُيَبدِّ َوَمْن  َبيَِّنٍة  َآَيٍة 
اآليات،  عدد  عن  السؤال  املراد  فليس  اْلِعَقاِب()البقرة/211(، 
إمنا الغرض بيان ما أوتوا من اآليات البينات كثرية العدد، أي 

وهم مع ذلك يكابرون عنادًا.
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نقــدم هــذه املجموعــة مــن املســائل الشــرعية مــع أجوبتهــا طبقــا لفتــاوى مساحــة آيــة 
اهلل العظمــى الســيد علــي احلســيين السيســتاني )دام ظلــه الــوارف( آملــن االنتفــاع بهــا

مسائل شرعية تخص عمل املرأة

إعداد:  شعبة التبليغ

عليــه تأمــنُي نفقــِة نفســها أو نفقة من جتــب نفقُتُه 
عليهــا كأوالدهــا مع فقــد األب واجلد على ما هو 

املشهور بني الفقهاء رضوان اهلِل عليهم.

هل هناك شروط خاصة حتيُط بعمِل املرأِة؟
اجلــواب: الشــرط األســاس هــو أْن ال يتناَفى العمُل 
مــع تكاليفهــا الدينيــة، ومنهــا الســرت واحلجــاب، 
ومنهــا عــدم احلضور يف املكان الذي ال تأمن على 
نفســها فيــه مــن الوقــوع يف املعصيــة، ومنهــا رعاية 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف 
األنبيــاء واملرســلني حممــد وعلى أهــل بيته الطيبني 
الطاهرين هذه جمموعة من االســتفتاءات الشرعية 
الــيت ختص عمــل املرأة طبقا لفتاوى املرجع الديين 

األعلى مساحة السيد السيستاني )دام ظله(.

ما هو احلكم الشرعي لعمل املرأة املعيشي؟ 
اجلواب: هي غرُي ممنوعٍة من ذلَك إذا مل يتناَف مع 
التزاماتها الشرعية، بل رمبا جيب كما إذا توّقَف 
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حقــوق الــزوج إذا كانــت متزوجــة، ومنهــا رعايــة 
حقوق الوالدين إذا كانا حيَّنِي.

هل أنَّ عمَل املرأة مباح أم حمرم أم مكروه، علمًا 
أنَّهــا غــري حمتاجــة للعمــل، ويف خروجها مــن بيتها 
هلذا العمل هل يوجد حرٌج مع موافقة ولي االمر؟
اجلواب: ال مانع منه إْن َأِمَنْت الوقوَع يف احلرام.

إذا كان عمــُل املــرأِة ُمباحــًا فهــْل ُيَعــدُّ َعمُلَهــا يف 
امليادين العامة اليت يكون فيها االختالط مقبواًل؟
اجلــواب: ُيْكــَرُه هلــا االختــالط بالرجــال األجانب 
ٍم، وإذا مل تأمن الوقوع يف  وإْن َخــال عــن كلِّ حمرَّ

احلرام لزمها التجنب عنه.

هــل جيــوز للزوجــة أْن تعمَل يف إحدى الشــركات 
الــيت يتواجــد فيها النســاُء والرجاُل ســويًة يف حال 

عدم موافقة زوجها من العمل؟
اجلــواب: إذا مل تشــرتط حريَتَهــا يف جمــال العمــل 

فيجب أْن يكوَن َعَمُلَها مبوافقِة الزوج.

لو رأى الزوُج أنَّ عمَل املرأِة يف اخلارج ســوف يؤثُِّر 
ســلبًا علــى واجباتهــا داخــل البيــت، فهــل حيــقُّ له 

منعها من العمل؟
اجلواب: خروج الزوجة من بيتها للعمل أو أليِّ غرٍض 
آخــر إذا مل يكــن مبوافقــة الــزوج فهو حــرام وإْن 
مل يكْن منافيًا ألداء واجباتها البيتية ـ كحضانة 
طفلهــاـ  فضــاًل عما إذا كانــت كذلك، علمًا أنَُّه 
ليس من واجب املرأة يف بيِت زوجها القيام خبدمته 
وحوائجــه الــيت ال تتعلَّــق باالســتمتاعات الزوجية ـ 
كالطبخ والتنظيف ـ إالَّ إذا كان له شرٌط عليها 

بهذا اخلصوص.

قُّ للمــرأِة أْن تعمَل من دوِن إذِن زوِجَها على  هــل حَيِ
فــرِض حاجِتهــا إىل ذلك ومع عدم التقصري يف حقِّ 

زوِجَها؟
ــّق هلــا اخلــروج مــن الدار مــن دوِن  اجلــواب: ال حَيِ
إذِنِه، نعم إذا اشرتطْت عليه االستمرار يف وظيفتها 
خارَج الدار يف ضمِن عقِد النِّكاِح أو َجَرى العقُد 

مبنيًا على ذلك فلها إلزاُمُه بالوفاء بالشرِط.

هــل جيــوُز للــزوِج إذا وافــق علــى عمــل زوجتــه أْن 
يشرتط عليها أْن تعطيه جزًء من راتبها هو حيدده؟ 

وإذا مل ُتعِطِه يطلب منها أْن تتوقََّف عن العمل؟
اجلــواب: إذا مل تكْن الزوجــُة موظفًة قبَل الزواج 
ومل تشــرتْط عليه العمل جيوز له أْن ال يوافق على 
عملهــا خــارَج البيت إالَّ بذلك، ولكن إذا وافق من 
دون شــرٍط فــال جيــوز لــه بعد عقــِد التوظيــف أْن 
يشــرتط عليهــا ذلك، وال أن ميَنَعها من االســتمرار 

يف العمل.

إذا كان خــروج املــرأة مــن البيــت للعمــل يف دوائر 
الدولــة ضمن حدود احلجاب وترك التربُِّج فهل هو 

جائز مع رضا ولي األمر؟ 
احلــدود  مجيــع  رعايــة  مــع  كاَن  إذا  اجلــواب: 
الشــرعية ومنهــا األمن على نفســها مــن الوقوع يف 
احلرام حّتى مثل املزاح واملفاكهة مع األجنيب فال 

مانع وإالَّ فال جيوز.

مــا رأيكــم يف عمــل املــرأة يف الشــركات الــيت 
يكثر فيها الشباب واختالطها معهم؟ 

اجلواب: جيوز مع األمن من الوقوع يف احلرام وإالَّ 
فيجب أْن َتَتَجنََّب االختالَط.

مــا هــو حكــم عمــل املــرأة يف صالونــات احلالقة 
النسائية؟ 

اجلواب: جيوز.

ما حكم مساحتكم يف اختالط الرجال والنســاء 
يف جمال العمل؟

اجلــواب: ال جيــوز إذا كان يــؤدِّي إىل اإلخــالل 
بشــيٍء ممــا هو وظيفــة املرأة جتــاه الرجل األجنيب 
أو العكس ســواء من جهة رعاية الســرت والعفاف 

وغري ذلك.

حتتــاُج بعــُض حمالِت جتميِل النســاِء إىل عامالت، 
ــَل النســاَء الســافرات  مِّ فهــْل حَيــقُّ للمؤمنــِة أْن جُتَ
ْلــَن أمــاَم األجانــب الغرباء، مســلمات  الالتــي َيَتَجمَّ

كنَّ أو غري مسلمات؟
اجلــواب: إذا ُعــّد ذلــَك إســهامًا يف ترويــج املنكر 
وإشــاعته فليــس هلــنَّ ذلــك، ولكــن حصــول هــذا 

العنوان بعيد جدا.
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نظامًا شاماًل لكل مناحي احلياة املختلفة اليت يعيشها الفرد، 
أهمية  أعطت  األخرى  الديانات  أن كل  نقول  أن  املقبول  ومن 
باملستوى  ليس  لكن  األسرة،  وبناء  والتكاثر  التناسل  لتشريع 
التفت  فقد  األخرى  الديانات  بقية  عن  اإلسالم  به  انفرد  الذي 
يف  وتشدد  اإلنسان  حياة  يف  اجلنسية  الغريزة  ألهمية  املشرع 
الذي  املبارك  التشريع  يبتغي وراء  التعامل معها وأنذر كل من 

     ومن الواضح أن اهلل تعاىل حينما أعطى لإلنسان هذه الغريزة 
مل يرتكها يف حالة عشوائية وفوضوية أو اعتباطية بل شرع هلا 
القوانني اإلهلية اليت تعمل كمنظم عمل جيب أن تسري عليه هذه 

الغريزة اليت تتميز بقوتها واندفاعها.
    وال خيفى على اللبيب أن اإلسالم الذي جاء به نبينا حممد 
بل كان  فقط،  تعبديًا  نظامًا  وآله( مل يكن  عليه  اهلل  )صلى 

     خلق اهلل تعاىل اإلنسان على سطح هذه األرض ، وأراد جلت قدرته أن ينظم حياة هذا اإلنسان كفرد يعيش لذاته 
وكفرد يعيش داخل مجتمع معني، وشاءت قدرة الباري أن يتكون اإلنسان من مجموعة من الحاجات والغرائز الفطرية التي 
أوجدها اهلل فيه لضمان بقاءه على قيد الحياة ) مثل الهواء، املاء، الطعام، النوم، التوازن،اإلخراج ( والتي تسمى الحاجات 
الفسيولوجية من جهة، وهناك حاجة فطرية تضمن استمرار بقاء الجنس البشري والتكاثر وهي الحاجة اىل الجنس 
والتي هي بال شك من الحاجات األساسية يف حياة اإلنسان، وهذه الحاجة تبدأ بعد انتقال اإلنسان من مرحلة الطفولة 

)Sexual maturity( أو ما تسمى بمرحلة النضج الجنسي )Adolescence( اىل مرحلة املراهقة ) Childhood(

اآلثار السلبية )النفسية والرتبوية(
للعالقات غري الشرعية
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وهو  حياته  يف  مهم  مهمًا  شيئًا  لفقدانه  النفسي  باالضطراب 
شعوره باحلب واملودة الذين ينميان اجلانب العاطفي لديه. 

6. ذوبان اجلانب السيكولوجي )النفسي( يف اجلانب اجلسدي 
والنظر اىل اجلنس اآلخر مبنظار الغريزة مبتعدًا عن خلق حالة 
ان  املطلوب  من  أنه  إذ  الفرد،  لدى  واجلسدي  النفسي  التوازن 
واجلنسية  )اجلسمية  النواحي  لكل  شاماًل  الفرد  بناء  يكون 
ما  وهذا  واالجتماعية(  والنفسية  والعاطفية  والروحية  والعقلية 

حتققه الرابطة الزوجية املقدسة وهيكلية األسرة.   
7. أكدت العديد من الدراسات الرتبوية والنفسية أن أصحاب 
العالقات غري املشروعة أكثر تعرضًا للكآبة واالنعزال واالنطواء 

من غريهم.
8.ضياع  نفس اإلنسان عن طريق االنقياد للشهوات واالنغماس يف 
الرذيلة فيذهب الدين ،و تذهب غرية الرجل ويذهب بهاؤه وعفته 
وكرامته ويفقد كل مقومات بناء الشخصية القوية يف اجملتمع.

واللني  القلب  برأفة  يشعر  الفرد  الصاحلة جتعل  األسرة  إن   .9
وصفة  الرجل  على  األبوة  صفة  تضفي  األسرة  ألن  واملرونة 
قسوة  حالة  تنتابه  املوبقات  يرتاد  من  وأن  املرأة،  على  األمومة 
القلب وعدم اللني واملرونة وقلة الرأفة باآلخرين قال تعاىل: ))ُثمَّ 
َجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوِإنَّ  ن َبْعِد َذِلَك َفِهَي َكاحْلِ َقَسْت ُقُلوُبُكم مِّ
ُق َفَيْخُرُج ِمْنُه  قَّ ُر ِمْنُه اأَلْنَهاُر َوِإنَّ ِمْنَها مَلَا َيشَّ َجاَرِة مَلَا َيَتَفجَّ ِمَن احْلِ
ا َتْعَمُلوَن((  املَاء َوِإنَّ ِمْنَها مَلَا َيْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اهلِل َوَما اهلّلُ ِبَغاِفٍل َعمَّ

)سورة البقرة، اآلية: 74(.
10. الشعور بالذنب وهذا ما يقره كل من يتبع خطوات إبليس 
اللعني ويقرتف اإلثم الذي نهى اهلل عنه فيخاف من عواقب فعله 
بصورة  خطأه  ويتحسس  داخله  يف  الذنب  ويستشعر  وجرميته 
مستمرة ألنه يعتقد بأنه ارتكب شيئًا خطأ من وجهة نظر الشرع 
والقانون والعرف ويشعر باخلوف الشديد من شياع ذنبه وعمله، 
بالذنب  الشعور  أن كثرة  النفس  علم  املختصون يف  أشار  وقد 
تؤدي اىل أمراض نفسية مستعصية يصعب حلها أو حتل جبهد 

كبري ووقت طويل.
اهلموم  وكثرة  االنفعاالت  حدة  وازدياد  السكينة  غياب   .11
البال  راحة  وعدم  والرتدد  احلرية  وتنامي  واالنزعاج  واملخاوف 

وغياب الشخصية املتزنة.
على  والتفاعل  واحلميمية  الروحي  االندماج  حالة  فقدان   .12
عكس العالقات الشرعية اليت تأتي باالنسجام واهلدوء النفسي 
واالندماج مع الشريك والشعور بالرضا عن النفس وبناء جسور 

الثقة والرتابط.
   وأخريًا ال بد أن نذكر أن للعالقات غري الشرعية آثارًا نفسية 
وصحية واجتماعية تنتاب الشخص وجتعله يعيش النتيجة احلتمية 
للذنب الذي اقرتفه، فاملرض النفسي واجلسدي واالجتماعي هو 
))يف  تعاىل:  قال  املقبولة،  غري  األمور  هذه  ملثل  احلتمي  الناتج 
َكاُنوا  مِبَا  َأِليٌم  َعَذاٌب  َوهَلُم  َمَرضًا  اهلّلُ  َفَزاَدُهُم  َرٌض  مَّ ُقُلوِبِهم 

َيْكِذُبوَن  )سورة البقرة، اآلية: 10(.
 والرجوع إىل اهلل تعاىل قابل التوب غافر الذنب هو الكفيل يف 

راحة املرء وسكينته
املصادر: 

- القرآن الكريم.
ط1،  الزفاف،  ليلة  آداب  املقدس:  حممود  السيد  الغريفي،   -

مؤسسة البالغ، بريوت 2005م.

خطته السماء، قال تعاىل: ))َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اهلل ِإهَلًا آَخَر َواَل 
قِّ َواَل َيْزُنوَن َوَمن َيْفَعْل َذِلَك  َم اهلُل ِإالَّ ِباحْلَ َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَّيِت َحرَّ
َيْلَق َأَثاًما((  )سورة الفرقان، اآلية: 68((، ومن جانب أخر أعطت 
السماء التسهيالت املالئمة لبناء األسرة وتهذيب هذه الغريزة على 
ْن  وفق الضوابط اإلهلية قال تعاىل: ))َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ
ًة ِإنَّ  َودًَّة َوَرمْحَ َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ

ُروَن(( )سورة الروم، اآلية: 21((. يِف َذِلَك آَلَياٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَّ
    ومن مقررات السماء هو أن يسعى الفرد املسلم اىل االقرتان  
باجلنس اآلخر على وفق العالقات الشرعية وبذلك يسلك الطريق 
الطيب الذي يهنئه العيش يف حياته فضاًل عن اكتسابه األجر 
والثواب بعد مماته، وملن يريد متابعة هذا الطريق الطيب جيد أن 
نيب الرمحة حممد )ص( يشري يف العديد من األحاديث املباركة 
اىل ماهية األجر والثواب الذي حيصل عليه املسلم نتيجة ملمارسة 
تهب  اليت  الصورة  هذه  أروع  فما  أهله،  مع  الشرعية  عالقاته 

اإلنسان األجر والثواب يف ممارسة غرائزه وملذاته .
       وحنن يف عصر االنفتاح الفكري والثقايف فالبد لإلسالم 
الساحة  يرتك  أن  ال  املوضوعات  هذه  يف  يقول كلمته  أن  من 
ملعبًا لألفكار املستوردة والرخيصة لتغزوا أفكار أبنائنا وبناتنا 
) الغريفي، 2005 ص 10 ( وال سيما أن يف اإلسالم الكم اهلائل 

والنوع املفيد من املعطيات احلقيقية النافعة يف هذا اجلانب . 
من  الناس  املباركة  اآليات  من  العديد  ولقد حذرت          
وإغراءاته  وإغوائه  الرجيم  اخلبيث  الشيطان  وراء  االنسياق 
الَِّذيَن  َأيَُّها  َيا   (( تعاىل:  قال  عليهم،  سلطان  له  ملن  وخصوصًا 
ْيَطاِن َفِإنَُّه  ْيَطاِن َوَمن َيتَِّبْع ُخُطَواِت الشَّ آَمُنوا اَل َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ
ونتيجة   ،))21 اآلية:  النور،  سورة   ( َواملُنَكِر((  ِباْلَفْحَشاء  َيْأُمُر 
خلطوات الشيطان ظهر ما يسمى بالعالقات غري الشرعية واليت 
ميكن تعريفها بأنها العالقات اليت تقوم بني الرجل واملرأة من 
دون ضابط أو غطاء شرعي جيمعهما، ومن يتكىء على هذه 
العالقات فإنه يعرض نفسه للرذيلة اليت تنتج عنها جمموعة من 

اآلثار النفسية واليت منها :
والراحة  بالطمأنينة  عالقات  هكذا  صاحب  شعور  عدم   .1
واالستقرار، ألن اهلل سبحانه وتعاىل صرح يف كتابه العزيز أن 
املودة  خلق  هو  الشرعية  الزوجية  العالقات  من  األمسى  اهلدف 

والرمحة واحملبة بني الزوجني .
2. االبتعاد عن الواقعية والعيش يف اخليال واالنسياق وراء األوهام 
واخلياالت الكاذبة اليت تسول للفرد الوغول أكثر فأكثر يف 

أعماق وأحضان الفاحشة اليت تعمي بصريته .
يؤنبه  الفرد  ألن  واالنزعاج  والضيق  والتوتر  بالقلق  الشعور   .3
من  وغرائزه  شهواته  بني  يصارع  فهو  ويوخبه  باستمرار  ضمريه 

جهة وبني ضمريه ) األنا العليا ( الذي ينهاه عن املنكر .
لدى  مبا  والطمع  احلال  وضيق  باالضطراب  الدائم  العيش   .4
النفسية  الصراعات  وزيادة  الناس  أعراض  يف  والشره  اآلخرين 
لدى الفرد مبا جيعله يعيش بضيق وضنك ، قال تعاىل : )) َوَمْن 
ُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة  َأْعَرَض َعن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا َوحَنْ

َأْعَمى (( ) سورة طه ، اآلية : 124 (( .
5. إن من فيوضات بناء األسرة الصاحلة خلق الصحة النفسية 
لدى اإلنسان واليت تعد أساس جناح اإلنسان يف حياته، وعدم 
الركون اىل األسرة والعيش حتت ظل العالقات غري الشرعية 
نفسه  مع  للفرد  النفسي  التوافق  عدم  حالة  زيادة  اىل  يؤديان 
أواًل ومع البيئة االجتماعية اليت يعيش بها ثانيًا وبالتالي شعوره 
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اعداد:
هاشم الباججي
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صدر حديثًا

كتاب يف سطور

مكتبة مسجد الكوفة العامة
املكتبات النجفية العامة...



أخبار ثقافية

التابع  وطبعه  وتفسريه  الكريم  القرآن  علوم  مركُز  أصَدَر 
لقسم شؤون املعارف اإلسالمّية واإلنسانّية يف العتبة العّباسية 
العّباسية  العتبة  مصحف  من  إلكرتونّية  نسخًة  املقّدسة، 
نسخَة مصحف  فاقت  عالية،  وبدّقٍة  )وورد(  بصيغة  املقّدسة 
ألجل  وذلك  للنسخ،  قابلة  متعّددة  وخبدماٍت  املشهور  املدينة 
ولغرض  عديدة  فئاٌت  حتتاجه  الذي  اإلصدار  هذا  إتاحة 

االستفادة منه على نطاٍق أوسع.
املتمّثل  سبقه،  الذي  لإلجناز  ُمكّماًل  اإلجناز  هذا  وُيعّد 
بطباعة أّول مصحٍف على يد خّطاٍط عراقّي وملساٍت إبداعّية 
هي  عراقّية  مبطبعٍة  واملطبوع  املقّدسة،  العتبة  منتسيب  من 
من  اإللكرتونّية  النسخة  هذه  ومتتاز  الكفيل،  دار  مطبعة 

املصحف مبيزاٍت عديدة أهّمها:
للمستخدم االستفادة منه  - وضوح ودّقة عالية جّدًا مُيكن 

وتوظيفه من ناحية القراءة أو النسخ.
أو  تتأّثر  أن  دون  أّي حجٍم  إىل  الكلمات  - مُيكن تكبري 

تتعّرض للتشويه.
- أثناء عملّية النسخ ال مُيكن حذف حرٍف أو حركٍة من 
الكلمة، حفاظًا على كلمات املصحف الشريف من اخلطأ 

عند النسخ.
- مّت فصل واو العطف عن الكلمة اليت بعدها، حيث مُيكن 

نسُخها لوحدها.
- فصل حروف الوقف اليت توضع يف أواخر الكلمات، ليسهل 
والدارسني االستفادة من عملّيات نسخ ولصق  الباحثني  على 

اآليات والسور الكرمية دون عناء أو أخطاء.
يسّهل  مّما  القليلة  اخلزنّية  بسعتها  الصيغة متتاز  إنَّ هذه   -
وعلى  قصري  وقٍت  يف  اإلنرتنت  شبكة  على  وتنزيلها  رفعها 

أجهزة احلواسيب كخطوة أوىل فقط ».
الضغط  فّك  بعد  فيتم  النسخة  هذه  على  العمل  طريقة  أّما 
للملّف ُيرجى تنصيب اخلطوط املرافقة )FONTS( عن طريق 
حتديد كّل اخلطوط، والضغط على الزّر األمين للماوس على 
اخلطوط احملّددة والضغط على كلمة )INSTALL(، وبعد 
تنصيب اخلطوط يتّم فتح ملّف )الوورد( املكتوب بهذا االسم 
)ALQURAN( وستظهر لك كّل آيات املصحف الشريف«.

يف  الكريم  القرآن  دار  اختتمت  )كورونا(..  جائحة  بسبب 
العتبة احلسينية املقدسة مسابقة إعراب القرآن الكريم واليت 

أقيمت إلكرتونيا مبشاركة )13( دولة عربية وإسالمية.
وتعد هذه املسابقة األوىل من نوعها على مستوى العراق واليت 
أقيمت عن بعد عرب مواقع التواصل اإلجتماعي نتيجة للظروف 
الصحية اليت مير بها العامل واليت كان من املفرتض أن تكون 
حضورية وخاصة بطلبة اجلامعات واحلوزات العلمية، ولكن 
بسبب ظروف جائحة )كورونا( تقررت أن تكون إلكرتونية.
مميزًا  املسابقة  هذه  يف  واملشاركة  التفاعل  حجم  وكان 
حيث شهدت مشاركة )1178( متسابق من )13( دولة عربية 
وإسالمية، وبعد فرز اإلجابات الصحيحة دخل القرعة )217( 
التواصل  مواقع  عرب  مباشر  بشكل  إجرائها  بعد  متسابق 
اإلجتماعي التابعة للدار ومت ختصيص )114( هدية للفائزين 

بعدد سور القرآن الكريم.

أعلنت شركة فيض القسيم يف العتبة العلوية املقدسة عن اختتامها 
التطبيقي  السادس  طلبة  خلدمة  اإللكرتونية  احملاضرات  مشروع 
واإلحيائي والذي شارك فيه خنبة من األساتذة اإلختصاص يف املنهج 

الرمسي اخلاص بطلبة القسمني.
السادس  للصف  النهائية  املراحل  طلبة  خلدمة  املشروع  ويهدف 
بعد  للطلبة  احملاضرات  منهج  وإكمال  املعلومة  إيصال  خالل  من 
التوقف بسبب جائحة كورونا، فضال عن حاجة الطلبة إلكمال 
مناهجهم الدراسية بصورة آمنة وذلك من خالل صفحات التواصل 
إلكرتونيًا  املشروع  إطالق  وقد مت  الـ)يوتيوب(،  وموقع  اإلجتماعي 

نظرا لإلجراءات اإلحرتازية للوقاية من وباء كورونا.
وأطلق املشروع يف شهر رمضان املبارك وبشكل جماني مبحاضرات 
تطوعية شارك فيه خنبة أكفاء من األساتذة االختصاص يف املناهج 
املقررة رمسيًا للطلبة وقد شهدت النافذة اإللكرتونية اليت مت اطالق 
من  الطلبة  من  تفاعال كبريا  تيوب(  )يو-  املشروع من خالهلا يف 
خمتلف حمافظات العراق، وحنن نطمح خلدمة الطلبة باملزيد من 
مشاريع التواصل اإللكرتوني، حيث مت بث 144 حماضرة مبا يعادل 
)88 ساعة عمل( جلميع املناهج الدراسية )الكيمياء، الرياضيات، 

اللغة العربية، اللغة االجنليزية، الفيزياء، األحياء، اإلقتصاد(.

إصداُر نسخٍة إلكرونّية من مصحف العتبة 
لطلبة العّباسية املقّدسة بدّقٍة ووضوٍح عالَينْي اإللكرتونية  املحاضرات  مشروع  اختتام 

السادس التطبيقي واإلحيائي 

 اختتام مسابقة قرآنية يف مرقد اإلمام الحسني 
)عليه السالم( بمشاركة )13( دولة
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صدرت حديثا جملة االستغراب الفصلية العدد التاسع عشر عن 
مركز الدراسات اإلسالمية االسرتاتيجية التابع للعتبة العباسية 
التعرف  الغرب( من خالل  املقدسة، واجمللة تعنى بعلم )معرفة 
على مناهجه وأبنيته الفكرية والثقافية واإليديولوجية وإنشاء 
منفسح فكري نقدي خالق يفضي إىل التواصل املتكافئ بني 
اإلسالم والغرب، وقد تضمن هذا العدد جمموعة من األحباث 
حيدر،  حملمود  األدنى  العقل  هرمنيوطيقا  نقد  مثل  الرصينة، 
ومنزلة التأويل يف منهج البحث العلمي لعمر األمني أمحد عبد 
اهلل، ونقد فهم النّص الديين عند اهلرمنيوطيقيني العرب حملمود 
العلوم  املنهج يف  املعريّف إشكالّيات  اليقني  وتهافت  كيشانة، 

اإلنسانية الغربية لطالل عرتيسي، وغريها من األحباث املهمة.

صدر حديًثا العدد 19 من )مجّلة االستغراب(

الصحافة  )وكالة  عن  حديثا  صدر 
الصحفي   للكاتب  ناشرون(   - العربية 
املمنوع(  )الكروان  الديب كتاب  طايع 
عنرت  الشيخ  الشهري  القارئ  قصة  وهو 
الثاني  وهو  الكتاب،  وحيكي  مسّلم، 
)مجهورية  األول  إصداره  بعد  للمؤلف 
يف  أحداثها  وقعت  قصة  الضحك(، 
منتصف الثمانينيات من القرن العشرين، 
اإلسالمي  العامل  إذاعات  كانت  حني 
من إسالم أباد إىل طهران، وحتى إذاعة 
تسجيالت  تبث  التونسية،  )املنستري( 
مسّلم يوميًا، كمادة إذاعية ثابتة، بينما 
قرار  على  بناء  مصر،  يف  التداول  من  ممنوعة  أشرطته  كانت 
أزهري صدر وقتها، وقضى بأن الرجل يقرأ بقراءات غري ُمعرتف 
)عموم  مشيخة  أنزلت  وما  اإلسالمية،  البحوث  جممع  من  بها 

املقارئ املصرية( بها من سلطان!
ويقول الديب يف مقدمة الكتاب: من املؤسف أن الشيخ )تاب( عن 
تلك الطريقة املتفردة يف القراءة، بضغط من األزهر، فيما يشبه 
انتكاسة مؤقتة ملدرسته يف القراءة، ونشر )إعالن توبة( مدفوعًا 
ترّبأ  واجلمهورية(  واألخبار  )اإلهرام  الثالث  القومية  اجلرائد  يف 

فيه من أشرطته. 
وُحورب الشيخ )الصيّيت( يف عصره بال هوادة، إىل حد أن بعض 
الشهري  الشيخ  ومنهم  اإلسالمية(،  و)اجلماعات  السلفية  مشايخ 
)ُأستتيب( عما  إن  امللة  اعتربه خارجًا عن  عبد احلميد كشك، 
من  شهرية  خطبة  يف  )كشك(  وحذره  توبته،  يعلن  ومل  يفعله 

إعدامه شنقًا. 
يف  غامضة  قضية  على  الضوء  يلقي  الكتاب،أنه  نشر  وأهمية 
التاريخ الثقايف املصري مل يسبق الكتابة عنها، فضال عن كونه 
)أي الكتاب( حماولة لبحث الشيخ عنرت مسّلم، وموقعه احلقيقي 
بني معاصريه من القّراء، وكيف خاض مبفرده معركة وصلت 
أصداؤها إىل أروقة األزهر وأوراق الصحف، وتصدى خلصومه من 

كبار املقرئني املسنودين مبؤسسات الدولة.

حديثا  صدر  الثقافيَّة  للدراسات  املعارف  مركز  عن 
وبنظرة  الكتاب  يبني  كتاب)احلرب على احلجاب(، حيث 
موجزة إىل واقع املرأة وقضيتها يف اجملتمع و دورها وحقوقها 
اليت خضعت لتجاذبات حاّدة يف القرون األخرية، فالغرب قد 
خلص إىل تصّور خاّص هلذه القضية، واختار لنفسه طريًقا 
حمّدًدا على هذا الصعيد، بغضِّ النظر عن فلسفته وأهدافه 
ا العامل اإلسالمّي، فإّننا مل نشهد تصّوًرا  يف هذا اجملال، وأمَّ
أو وثيقة مُيكن نسبتها إىل األّمة مبجملها، من خالل مشروٍع 

 . فكريِّ عامليِّ
من  اإلشكالّي  الواقع  هذا  من  حلقة  هو  الكتاب،  وهذا 
النواحي الفكريَّة والثقافيَّة واحلقوقيَّة، حيث يتناول بالعرض 
والتحليل كيف تعامل اآلخرون من الغربيِّني واملستغربني مع 
ة باملرأة، -واليت ترتبط بعّفتها  أحد الواجبات الرئيسة اخلاصَّ
وخصوصّياتها كأنثى- وهو احلجاب والسرت، واليت حّولت 
املستغربني  املثقفني  من  وغريها  الغربية  الفكرية  التيارات 
من قضيَّة حجاب املرأة املسلمة وسرتها إىل قضيَّة رأي عام 
الرتبويَّة  املؤّسسات  أنظمة  مع  وتتعارض  باحلّريَّات،  ترتبط 

وغريها.
يف  يدخل  ومل  والتحليل،  العرض  اعتمد  قد  والكتاب 
املناقشات النقديَّة املباشرة، حتى ال خيرج الكتاب عن هدفه 
احملّدد، كي يفتح الباب أمام اجلميع للتصّدي والرّد والنقد 

على كل ما أثري حول حجاب املرأة يف أبعاده املختلفة.

صدر حديثا كتاب )الكروان املمنوع( 
صدر حديثا كتاب )الحرب على الحجاب(
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الّسالم  عليهم  األئّمة(  )خصائص  كتاب  أن  معروف  هو  كما 
للّشريف الّرضي رضي اهلل عنه، مل خيرج منه غري الفصل اخلاّص 
باإلمام أمري املؤمنني عليه الّسالم، وقد ضّم بني دّفتيه العلم الكثري، 
العلماء واملؤّلفون على  واألدب اجلّم، واحليوّية الفكرّية، وتداوله 
امتداد التاريخ، ونقلوه واستنسخوه وأكثروا من نسخه، وحافظوا 
عليه إىل يومنا هذا، وقد كان هذا الكتاب النواة جلمع كلمات 
اإلمام عليه الّسالم وخطبه يف كتاب جليل أمساه الّشريف الرضي 

)نهج البالغة(، الذي طارت شهرته يف اآلفاق.
وكان هدف كتاب خصائص األئّمة كما ذكره الرضي مبقدمته 
أن جيمع أخبار األئّمة عليهم الّسالم يف كتاب يسهل الرجوع إليه 
ألحدهم[:  الكالم  هًا  ]موجِّ فقال  ذلك،  طاّلبه  منه  طلب  بعدما 
الطاهرة  العرتة  والء  يف  وقّوى  دينك،  عليك  اهلل  -حفظ  كنَت 
يقينك- سألَتين أن أصّنف لك كتابًا يشتمل على خصائص أخبار 
األئّمة اإلثين عشر صلوات اهلل عليهم، وبركاته، وحنانه، وحتّياته، 
مواليدهم،  أوقات  ذاكرًا  طبقاتهم  وتدريج  أّيامهم،  ترتيب  على 
ومدد أعمارهم ..... ثّم يقول بعد كالم طويل: فعاقين عن إجابتك 
إىل ملتمسك ما ال يزال يعوق من نوائب الّزمان، ومعارضات األّيام 
إىل أن أنهضين ذلك اتفاق اتّفق لي، فاستثار محّييت، وقّوى نّييت، 

واستخرج نشاطي، وقدح زنادي.
 383 عام  )اخلصائص(  بتأليف كتاب  الرَّضي  الشريف  بدأ  وقد 
للهجرة، ومل خيرج منه غري خصائص أمري املؤمنني عليه الّسالم، 
وحول ذلك قال: كنت يف عنفوان السّن وغضاضة الغصن، ابتدأُت 
بتأليف كتاب يف )خصائص األئّمة( يشتمل على حماسن أخبارهم، 
وجواهر كالمهم، حداني عليه غرض ذكرُته يف صدر الكتاب، 
أمري  ختّص  اليت  اخلصائص  من  وفرغُت  الكتاب،  أمام  وجعلُته 
الكتاب  بقّية  إمتام  عن  وعاقت  الّسالم(،  )عليه  علّيًا  املؤمنني 

القصري  عمره  أنَّ  إالَّ  الّزمان...،  ومماطالت  األّيام،  حماجزات 
األئّمة  ببقّية  اخلاّصة  الفصول  أو  األبواب  بإكمال  له  يسمح  مل 
عليهم الّسالم، إذ تويّف يف العام 406 للهجرة، ومل يتجاوز الّسابعة 

واألربعني سنة.
أبواب كتاب )خصائص األئّمة( اجلزء اخلاص بأمري املؤمنني عليه 

الّسالم
- فضل زيارته عليه الّسالم.

- طرف من االحتجاج للّنّص عليه.
- فصل يف ما ُروي من األشعار يف نّص الّنيّب )صّلى اهلل عليه وآله( 

على نّص أمري املؤمنني )عليه الّسالم(.
من أعالمه ودالئله:

- خرب ميثم التّمار رضي اهلل عنه.
- خرب رّد الشمس وإن كان من األخبار املشهورة.

- من أعالمه عليه الّسالم عند قتال اخلوارج بالنهروان.
- من دالئله عليه الّسالم عند موته.

- يف تسميته )عليه الّسالم( بأمري املؤمنني يف حياة رسول اهلل )صّلى 
اهلل عليه وآله(.

- يف ذكر أمساء آبائه )عليه الّسالم( اليت ال يكاد يعرفها أكثر 
الّناس.

)عليه  املؤمنني  أمري  والء  إجياب  يف  املروّية  األخبار  من  قطعة   -
الّسالم(، وشيء من أخبار زهده يف الّدنيا وما جيري هذا اجملرى 

من خواّص أخباره )عليه الّسالم(.
- املنتخب من قضاياه )عليه الّسالم(، وجوابات املسائل اليت ُسئل 

عنها.
- من مسائل سأله عنها ابن الكّواء.

- من مجلة كالمه )عليه الّسالم( للّشامّي.
- من كالمه )عليه الّسالم( القصري يف فنون البالغة، واملواعظ 

والزهد، واألمثال.
ملجم  ابن  ملَّا ضربه  آخر عمره  الّسالم( يف  )عليه  - من كالمه 

لعنه اهلل.
- من مجلة وصّيته البنه اإلمام أبي حمّمد احلسن بن علّي عليهما 

الصالة والسالم.

كتاب في سطور

عنوان الكتاب: خصائص األئمة.. خصائص أمري املؤمنني عليه السالم
املؤلف : الشريف الرضي

حتقيق وتعليق : حممد هادي األميين
نشر : جممع البحوث اإلسالمية يف العتبة الرضوية املقدسة
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جبانب  السالم  عليه  عقيل  بن  مسلم  مزار  ضمن  تقع  موقعها: 
مسجد الكوفة املعظم يف مدينة الكوفة

مسجد  أمانة  يف  العامة  املكتبة  تأسست  وحيثياتها:  تأسيسها 
كان  و   ، 2009م  عام  به  امللحقة  واملزارات  املعظم  الكوفة 
الصحن  نقلت إىل  املعظم، ويف عام 2014م  املسجد  موقعها يف 
السالم  عليهما  عقيل  بن  مسلم  اإلمام احلسني  لسفري  الشريف 

بعد إكمال بنائه. 
قبل تاريخ تأسيس املكتبة عام 2009م كانت توجد مكتبة هي 
فرع من مكتبة اإلمام احلكيم العامة داخل املسجد، وقد طالتها 
يد البعث اجملرم فأتلفت جلها، وبعد إعمار مسجد الكوفة نقل 
يبق  املتبقي منها اىل حسينيات خمتلفة يف مدينة الكوفة ومل 
املكتبة  إىل  فأعيدت  مستعارة،  اليت كانت  الكتب  إال  منها 

وهي موجودة، وهي قليلة ال تكاد تتعدى أصابع اليدين. 
ورسالة  وجملة  كتابا   )29034( املكتبة  يف  الكتب  عدد  بلغ 
واطروحة، ضمت مواضيعا دينية وأدبية وعلمية وثقافية وغريها، 
وتوجد جمموعة من الكتب القدمية واحلجرية تعود طباعتها إىل 

أكثر من مائة ومخسني عامًا.
تعمل املكتبة على نظام فهرسي  من خالل برنامج أكسل 

فيه مجيع الكتب بتفاصيلها من اسم املؤلف و سنة النشر.
تعاقب على أمانة املكتبة كل من السيد علي عطا اهلل تقي 
اخللخالي، )2009 ـ 2010م(، والسيد حممد جميد املوسوي 
من )2010ـ  2014م( ، واألستاذ أمحد عبد األمري جواد حميي 

الدين من )2014 ـ .....(، وما زال أمينًا هلا.
هلا  وقفا  وجعلت  املكتبات  من  جمموعة  للمكتبة  أهديت 

وهي كاآلتي: 
)ت:  الدين،  حميي  جواد  علي  األستاذ  املرحوم  مكتبة  ـ  ا 
2006م(، وتضم أكثر من 800 كتاب وأغلبها كتب قدمية 
يف اللغة واألدب، قامت عائلته بإهدائها عام 2015م، ومتتاز 
املكتبة  صاحب  قبل  من  لغوية  تصحيحات  بوجود  كتبها 

وإهداءات خطية من مؤلفيها لصاحب املكتبة. 
ب ـ مكتبة الشيخ عدنان سعد محد السيالوي، واليت تضم 
أكثر من 600 كتاب يف خمتلف االختصاصات، كان قد 

أهداها عام 2015م.
)ت: 2015م(،  الساعدي،  الشيخ حممد حسني  ـ مكتبة  ج 
واليت تضم 1000 كتاب يف خمتلف االختصاصات، كانت 
أغلب  ومتتاز  2016م،  عام  املكتبة  إىل  أهدتها  قد  عائلته 
املهمة  املوضوعات  على  فهارسها  إشارات يف  بوجود  كتبها 
قد  اهلل كان  رمحه  الشيخ  أن  على  يدل  تضمها مما  اليت 

طالعها وهناك بعض التعليقات عليها من قبله.

مكتبة مسجد الكوفة العامة
مكتبات نجفية...

م. هاشم الباججي
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اعداد:
شاكر القزويني

اإلعالم دائرة طموح وخسارات

قصيدة )انتظاُر الَدم امُلِْرم(

مجلة )النهج(.... وليد جديد للعتبة العلوية املقدسة
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تحقيق / السيد شاكر القزويني

اإلعالم
دائرة طموح وخسارات

يقال عنها أنها سيدة املهن، وآخرون يطلقون عليها صاحبة الجاللة، واتفق يف العالم 
املتمدن على أنها السلطة الرابعة، ويف جزء من كوكب األرض كبري متدن اىل الدرك 
له،  مهنة  ال  من  مهنة  أنها  عنها هناك  يقولون  والالعقالنية  الفوضى  الثالث تسوده 
الظرف  عن  فضال  وتطورها  الحياة  صنع  يف  وقابليتها  املهنة  هذه  أهمية  أن  وحتما 
املوضوعي الذي تزاول فيه هذه املهنة هي من خلقت هذه املسميات والصفات وأعطتها 
كل هذه األهمية والقدر من التبجيل، منطلقة من مساحة تأثريها وعمقه وقدرتها يف 
إحداث تغريات سياسية واجتماعية وثقافية وفكرية وفنية فضال عن تلك القابلية على 
التطور والتناغم والتعاطي مع فلسفة جميع النظم السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

والثقافية ومخرجاتها من قرارات وتوجهات وتطبيقات وأساليب وأنماط حياة، 
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حتى أنها استطاعت أن تتكيف مع معطيات السوق املادية واحلاجات 
وتشرتى،  تباع  سلعة  لتصبح  الرأمسالي،  السوق  داخل  اإلنسانية 
ختضع لسوق املنافسة التجارية، لتسّخر من أجل غاية املالك هلا يف 
طبيعة وأهداف سياساته وتوجهاته حنو الفئات املستهدفة يف رسالته 
لوسائل االعالم  امللكية اخلاصة  فيه  ازدادت  اإلعالمية، يف وسط 

بشكل طاغي وتقلصت فيه امللكية العامة.
الظروف  اإلعالمية يف ظل  مرآة جتربتنا  أمام  أنفسنا  ولكي نضع 
املتغرية والسياسات املتناحرة وتداعيات األحداث املتالحقة واالنفتاح 
الكبري الذي حصل يف العراق بعد تغيري نظامه السياسي القسري ما 
جعل أبواب حرية التعبري مشرعة بال ضابط فكري أو عقائدي يؤطر 
أيديولوجية نظام احلكم فيه، فأصبح اإلعالم حرا، بل هو أقرب 
للفوضى من احلرية، فضال عن ان طريق االخنراط يف هذه املهنة 
بالنابل،  احلابل  فاختلط  ودب،  هب  من  لكل  يسريا  معبدا  أصبح 
ميدانا  »الفيسبوك«  ومنها  االجتماعي  التواصل  وسائل  وأصبحت 
لصنع اإلعالميني الوهميني املهمني املرتزقة، تكون وسيلتهم أحيانا 

ابتزاز بعض الفاسدين لقضم قطعة من »كيكة« النهب، أو يتبعون 
الشمولي  السلطوي  املنهج  زمن  يف  أشيعت  اليت  القدمية  الطريقة 
حبملهم أدوات الزينة والبهرجة والرتويج للتودد ألصحاب النفوذ واملال 
لكسب احلظوة عندهم، ومن خالل احلضور كنخب الصف األول 

يف املناسبات والزحف حنو املنصات.
تعطل السلطة الرابعة

أشار أ.د املهندس نبيل محيد الساعاتي يف حديث مقتضب عن وجهة 
نظره يف املشهد اإلعالمي كسلطة رابعة وما يلتقط فيه من صور 
وأنباء وتصرحيات، قائال : بات من الصعب التيقن من مصداقية ما 
نرى ونسمع يف وسائل اإلعالم، ليس هناك نزاهة أو مهنية تفرض 
على املتلقي احرتامها وصدقيتها، أصبحنا حنس أن الفساد يزحف 
على كل شيء، فاألبواب مشرعة، وما دمت منسجما معه فأنت يف 
الصدارة وحتت دائرة الضوء، والغريب يف األمر، وما يدعو للسخرية 

حجم  هو  أيضا  واألمل  والضحك 
الفساد  تفضح  اليت  املكاشفات 
بامللفات  والتلويح  واملخالفات 
دون  وراءها،  يقف  ومن  اخلطرية 
اجلهات  من  ساكن  حتريك 
املعنية باألمر، وهنا أجد ان مهمة 
اإلعالم كسلطة رابعة كما يقال 
مل تعد فاعلة، أي ان هذا الرتاشق 
عن  خرج  والتسقيط  باالتهامات 
قدرة كل السلطات األربع ومنها 
اإلعالم الذي مل يعد له أية سلطة.

اجلبوري  أشاد  آخر  جانب  ومن 
امللتزم،  العقائدي  اإلعالم  يف 
قائال:  رغم أن اإلعالم مل يكن 
أشرت  كما  املطلوب  باملستوى 
آنفا اال أنين أجد أن لإلعالم وال 

سيما بعد تطور وسائله وقنواته والعوملة اليت جعلت من العامل قرية 
صغرية استطاع أن يعطي دفعات ضوئية كاشفة عن الدين االسالمي 
واملذهب اجلعفري على اخلصوص لشعوب األرض، فاستطاع االعالم 
التارخيية  والدسائس  واالفرتاءات  الظلم  اللغط  الكثري من  كشف 
لعموم املسلمني أبناء املذاهب األخرى وللعامل أمجع، ومن املمكن ان 
تصري النتائج أكرب وأعمق لوال ختلف وضعف مؤسساتنا اإلعالمية 
وافتقارها للخربة املطلوبة فابتعدت عن اإلبداع املؤثر والتجدد والتطور 

املطلوب.
غياب األطر الفلسفية

وقنواتها  اإلعالم  وسائل  افتقار  أن  القزويين  مسلم  اإلعالمي  جيد 
واملؤسسات اليت تقف وراءها اىل رؤية منهجية وأطر نظرية واضحة 
التأثري  قدرة  دون  حائال  تقف  مدروس  إعالمي  فلسفي  إطار  يف 
احلياة، كما حصل  يف  والتطور  التغري  حراك  وإحداث  املتلقي  يف 
العلمية  وحيصل يف الدول املتقدمة ذات األعراف والتقاليد والسبل 
من  اإلعالم  وسائل  مجيع  أن   : القزويين  فيقول  األصيلة،  والفنية 
مرئي ومسموع ومقروء تعمل يف زوايا مغلقة قصرية النظر والطموح 
والرؤية، فهي تسري يف خطى على أثر خطى ال حتيد قيد أمنلة عن 
سابقتها اليت أصيبت بالعجز والتخبط والتخلف منذ حلظة انطالقها، 
ففضال عن االفتقار للتقنيات املتطورة الالزمة واخلربات القادرة على 
القياد والتفوق هي تفتقر ألي إطار نظري أو منهج فلسفي تستهدي 

دائرة طموح وخسارات

ان جميع وسائل اإلعالم 
من مرئي ومسموع 

ومقروء تعمل يف زوايا 
مغلقة قصرية النظر 

والطموح والرؤية، 
فهي تسري يف خطى 

على أثر خطى ال تحيد 
قيد أنملة عن سابقتها 

التي أصيبت بالعجز 
والتخبط والتخلف منذ 

لحظة انطالقها..
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فيه لوضع اخلطط واملشاريع واهلياكل اخلرباتية والتقاليد األصيلة 
املطلوبة فضال عن افتقارها اىل املنهج التطويري املتخصص للكوادر 
واخلطط  املعدة  والربامج  املوجهة  الرسائل  كل  فباتت  العاملة، 
املوضوعة تضع يف مقدمة عملها ما استنسخته من املنجز املمدد على 
طاولة العرض املكرر واليت حتوز رضى املالك واملسؤول واحلزب 
واملؤسسة فحسب، تلك القوقعة هي مساحة كل النتاج اإلعالمي، 
الذي يبوء خبسارات وهدر باألموال الطائلة وضياع بالوقت الثمني 
التفرد  فيها  أجواء يضيع  واجلهود يف 
اإلبداعي الذي يسري عكس اجتاه 
األغراض املؤدجلة واملنتمية أو لنقل 
غري املنسجمة معها، لفارق البعد يف 
املوضوعي  واالبتعاد  وضيقه  النظر 
عن تيار االحندار الذي يقوض كل 

إبداع وحياصر كل مبدع.
فقر الجدارة ونكوص التجربة

عذراء  والصحفية  الكاتبة  ترى 
الياسري أن من الركائز األساسية 
اإلعالميون  هم  اإلعالم  لصناعة 
التطوير  وسائل  وان  أنفسهم، 
والتأهيل مل تكن جمدية يف مرحلة 
االنفتاح اإلعالمي فهي مل تستطع 
املؤهلة  اإلعالمية  الطاقات  خلق 
لقيادة املرحلة، فتقول بهذا الصدد 
اإلعالمية  الكوادر  مجيع  خترجت   :
األحزاب  أسستها  اليت  االنتماءات  أو  احمللية  الدوائر  نفس  من 
ومؤسساتها أو بعض األفراد، ما أقعدها عن مواكبة التطور اهلائل 
يف العامل بل وعلى مدى أقرب، يف حدود املنطقة وأقاليمها، ومبا أن 
اهلم السياسي وصراعاته واهلاجس االنتخابي الذي متكن منه ومن 
كل قرار حزبي أو رمز حكومي أصبح كالطوق يف رقبة وسائل 
اإلعالم مينعها حتى من التنفس بشكل سليم، فالقرار اإلعالمي 
أو  يتجاوز  ال  ومؤسساتي  سياسي  اإلعالمية هي خمطط  واخلطة 
يفوق قدرة هذا السياسي أو رئيس املؤسسة والذي يظن نفسه عاملا 
بكل شيء، ما جعل احللقة تصغر واألفق يضيق والقدرة ختتنق، 

منجز  من  ينطلق  ما  مع  واضح  بشكل  جمسدا  الفصام  وأصبح 
حضاري وعلمي يف خصوص اإلعالم الذي بات قاصرا بل وعاجزا 
عن تقديم ما حيقق حاجة الواقع وطموحاته واملهنة ومديات تأثريها، 
فما انتجته القنوات العراقية ـ مثال ـ أصبح ال يتعدى يف مستواه ما 
تنتجه الصناعات الوطنية العراقية من الركود والتخلف واالحنسار 
واإلجهاض اإلبداعي الباعث لألمل واحلسرة والغثيان، سوى شذرات 
هنا وهناك، وتضحيات جليلة قدمتها األسرة اإلعالمية يف معركة 
فتوى  نداء  يلبون  وهم  العراقيون  خاضها  اليت  والعقيدة  الشرف 

املرجعية الرشيدة املتمثلة باإلمام السيستاني دام ظله الوارف.
الدراسة ال تؤهل اإلعالمي

وعن األداء اإلعالمي ورسالته ومستوى تأهيل هذا األداء ومداخله 
املرحلة ومقتضياتها  اليه  به ومبا تطمح  اليت تغين املشهد وترتقي 
أدىل الباحث اإلعالمي واملهندس حيدر اجلد بدلوه قائال : نشطت 
حركة كليات اإلعالم وأقسام اإلعالم يف الكليات واجلامعات بعد 
عام 2003، إذ كانت الدراسة اإلعالمية مقتصرة على جمال ضيق 
يف اجلامعات الرمسية الرصينة، أما بعد ان فتح اجملال للكليات 
أن يصبح إعالميا بغض  يرغب  اليها كل من  انتمى  األهلية فقد 
وصحافة  إعالم  على ممارسة  وقابليته  وموهبته  خربته  عن  النظر 
خرجيو  هم  كلهم  وليس  اجلدد  اخلرجيني  من  الكثري  متطورة، 
الدراسة اإلسالمية من الوقف الشيعي، والكثري يعلم ان الدراسة 
الطالب لكي خيوض جتربة اإلعالم، بل  اإلسالمية هنا ال تؤهل 
جمرد كونها أداة الجتياز مرحلة البكالوريا للصف السادس، لذا 
يدخل الطالب الكلية ويتخرج ليحصل على شهادة قد تفيده على 
حتسني وضعه املعاشي سواء أكان باحثا عن عمل أو كان موظفا 
ليعدل درجته الوظيفية، ومما ال جدال فيه ان اإلعالم العراقي مل 
يؤد رسالته إذ أصبح رهينا آلراء األحزاب املتنفذة والسلطة املتكونة 
منهم، هذا يف حالة قصدنا اإلعالم الرمسي الناطق باسم الدولة، 
فوسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية كلها حتاول أن تنقل 
صورة عن البلد مغايرة لصورته احلقيقية حيث تبني يف براجمها ان 
الوضع اآلن أفضل بكثري عما سبقه من حيث احلرية يف التعبري 
واملعتقد والسفر، متناسية ان األمان يشكل العنصر األساسي يف 
العناصر  تضع  دولة  ظل  يف  معدوم  شبه  وهو  الشعوب،  استقرار 
الكفوءة والنزيهة يف املؤخرة وتضع املواالة والنفعية يف املقدمة وان 

ما انتجته القنوات 
العراقية ـ مثال ـ أصبح 
ال يتعدى يف مستواه 
ما تنتجه الصناعات 

الوطنية العراقية 
من الركود والتخلف 

واالنحسار واإلجهاض 
اإلبداعي الباعث لأللم 

والحسرة والغثيان، 
سوى شذرات هنا 

وهناك
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كان من ميثلها ال ميتلك مؤهالت ذلك املوقع، أما اإلعالم العراقي 
غري الرمسي فيسعى جاهدا لنقل صورة تتوافق مع سياسة صاحب 

اجلهة املمولة هلذا املنرب اإلعالمي.
اإلعالمي هو األكاديمي فحسب

هو  الغراوي،من  ختام  م   . م  األكادميية  على  سؤال طرحناه  ويف 
االعالمي ؟ أجابت عليه، قائلة : من الناحية اللغوية تقول املعاجم ان 
جذر الكلمة أعلم، وفرعها يعلم، ومصدرها إعالم، والفاعل معلم، 
واملفعول معلم، أما إعالمي فيقول عنها معجم اللغة العربية املعاصر 
بأنها اسم منسوب اىل إعالم. وان أول وسيلة للتعرف على اإلعالمي 
هي ان يكون حامال للشهادة اجلامعية بتخصص اإلعالم، فبذلك 
هو يفهم ما هي مبادئ ونظريات، وأنواع، ورسائل اإلعالم، ألنه علم 
قبل أن يكون مارسه، خالف هذا من ال حيمل شهادة جامعية ال 
ميكن أن يكون إعالميا، كما هو معروف من يدرس الطب هو 
اإلعالم فهو  يدرس  اهلندسة هو مهندس، ومن  يدرس  طبيب ومن 
إعالمي، وأستثين من ذلك من يعمل كمذيع أو مقدم برامج فهو 
ليس إعالميا، فقد يكون مهندسا لكنه حيمل صوتا رائعا ولغته 

العربية ممتازة.
مهنة التفرد يف القدرة

أجاب  فقد  أبو كلل  مكي  عالء  املدني  والناشط  اإلعالمي  أما 
إجابة مغايرة عن نفس السؤال الذي طرحناه على الغراوي، قائال : 
من املؤكد ان اإلعالم مهنة، وهي مهنة حتتاج اىل مقومات ذاتية 
أوال، تتيح ملن ميارسها القدرة على األداء والتفوق، أي انها كأي 
والنجار  والسمكري  والكهربائي  العجالت  أخرى، فمصلح  مهنة 
مهنهم،  ملمارسة  أكادميية  لشهادة  حيتاجون  ال  وغريهم  واحلداد 
يف  ختصصوا  وان  اهلندسية  الشهادات  محلة  من  الكثري  وان 
امليكانيك، مثال، ال يستطيعون تصليح أي جزء من السيارة مبثل 
واالجنازات  الكبرية  الكفاءات  رأينا  وقد  املهنة،  كفاءة صاحب 
الرائعة اليت محل شعلتها األدباء واملثقفون واجملتهدون يف الصحافة 
العامل  دول  عموم  يف  النظرية  وتأسيساتها  املهنة  هذه  نشوء  منذ 
وكانت  والصحافة،  اإلعالم  وكليات  معاهد  تأسيس  قبل  حتى 
فقط  حصريا  تستقبل  اللحظة  هذه  ولغاية  الدراسية  املقاعد  هذه 
واالرتقاء  قابلياتهم  لتطوير  والصحافة  اإلعالم  جمال  يف  العاملني 
بهم اىل كل ما توصل اليه املنجز االنساني يف هذا اجملال، وقد 

كان املبدعون من أدباء ومثقفني رواد هذا اجملال ومؤسسي طرقه 
ومناهجه وفنونه، فكانت النظريات واألطر الفلسفية ال تنفك عن 
األعراف واملعايري اليت أسسوها هلذه املهنة اليت اصبحت فيما بعد 
البحوث  بالتوازي مع منجز مراكز  املعاهد املتخصصة  ُتدّرس يف 
علوم  من  به  يرتبط  وما  اإلعالمي  بالشأن  املتخصصة  والدراسات 
ونظريات ترتبط بوشائج عميقة تسهم يف حتقيق اهلدف اإلعالمي 

وتعمق أثره وتزيد من مساحة انتشاره.
أفق بعيد لغد أفضل

تطورا  العربية  املنطقة  لقد شهدت 
وما  االتصال  تقنيات  يف  هائال 
يف  اإلعالمية  باجلوانب  يتعلق 
النقل  وتقنيات  واإلرسال  االنتاج 
والبث، فقد مكنت الثورة الرقمية 
إطالق  عززه  الذي  التقين  والتطور 
آفاق  فتح  من  الصناعية  األقمار 
وقد  مصراعيها،  على  السماء 
العربية  الفضائية  القنوات  تعددت 
العدد  حمدودية  رغم  املتخصصة 
انتشارا كبريا، ودرجة ال  وحققت 
بأس بها من املهنّية واالحرتافية، إاّل 
أن جتربتنا يف العراق مل تزل تراوح 
يف مكانها بسبب الفوضى السائدة 
وغياب الكثري من املعايري واملوازين 

تارخيية  حتمية  ترافق  اليت  والقيم 
الغزاة والطاحمني واليت جتر وراءها  الفساد الذي حتمله عجالت 
وإن  والرتدي،  بالشلل  والوصولية فتصيب كل شيء  البريوقراطية 
انتشال واقع اإلعالم بشتى وسائله يقتضي تأسيس بنى حتتية وفوقية 
سليمة، تبتدئ بوضع قوانني وأطر نظرية »فلسفية« موحدة تتواءم 
والسياسية  واالقتصادية  والتارخيية  الثقافية  العراق  مع خصوصية 
مصاف  اىل  واالرتقاء  النجاة  شاطئ  اىل  للعبور  املستقبلية  ورؤيته 
الدول املتقدمة بشكل منسجم مع خطة تنموية لإلنسان واالقتصاد 
والفكر والدين والثقافة واألمن، تعزز ثقة املواطن بوطنه وتفتح له 

أفق أمل جديد بغد أفضل.

إن انتشال واقع 
اإلعالم بشتى وسائله 

يقتضي تأسيس 
بنى تحتية وفوقية 

سليمة، تبتدئ بوضع 
قوانني وأطر نظرية 

»فلسفية« موحدة 
تتواءم مع خصوصية 

العراق الثقافية 
والتاريخية واالقتصادية 

والسياسية 



قال ابن خلدون )808 هج( :)إذا مل يكن لألمة جمد تالد وتاريخ ناطق وأثر باق فال تدوم سلطتها وال تتاصل 
حضارتها(، وقال جورج ارتون يف مقدمة كتابه املهم )تاريخ العلم(:)لوال أعمال العلماء العرب الضطر علماء النهضة 
أن يبدأوا من حيث بدأ هؤالء ولتأخر سري املدنية عدة قرون(، فبات واضحا ومعروفا يف األوساط العلمية حقيقة 
الدور الكبري الذي لعبه العرب يف خدمة احلضارة اإلنسانية والذي ساعد على إذكاء جذوة العلم ودفعه إىل مزيد 
من االكتشافات واإلجنازات العلمية املتقدمة يف جماالت املعرفة املختلفة، إذ حيتل الرتاث العربي اإلسالمي مديات 
ومعطيات ومظاهر شتى تنم عن أصالة األمة العربية ورفعتها وتوجهاتها الصادقة يف تشييد احلضارة اإلنسانية، 
فالبناء املعريف كالبناء اإلنساني عمل يتطلب جهدا كبريا ومثابرة ووعيا ومتابعة لكل الفكر العربي والعاملي 
وتأسيس التاريخ الثقايف على مهاد الرتاث العربي يف أبهى صوره وأنقاها، فالقوة احلقيقية يف عامل اليوم هي قوة 
العلم قبل قوة السالح، فالبد لنا أن نعود اىل تراثنا العربي ونهتم به وجنعله أساسا لنا نبين عليه، وعلينا معرفة 
قيمة هذا الرتاث عن علم ودراسة نقدية رصينة كي نعرف حقيقتنا وقيمتنا، واجمللة اليت أعرضها للقارئ الكريم 
جملة صدرت حديثا عن العتبة العلوية املقدسة / قسم الشؤون الفكرية والثقافية، وهي خطوة حنو الطريق العلمي 
الصحيح، عتبتها تقول :)جملة علمية فصلية حمكمة( تعنى بالعلوم اإلسالمية وشخوصها وآدابها، تصدر عن العتبة 
العلوية املقدسة / قسم الشؤون الفكرية والثقافية، العدد األول، السنة األوىل، صيف  2020 م _1441 هج، اجمللة 
طباعتها أنيقة وغالفها مجيل وحروفها مقروءة، يشرف عليها نائب األمني العام للعتبة، ويرأس حتريرها علم سامق 
هو األستاذ الدكتور صالح مهدي الفرطوسي وهو اسم كبري يف ساحة الثقافة العربية املعاصرة، مثقف موسوعي 
مل يكتب باختصاصه الدقيق كأستاذ يف اللغة والنحو والصرف، بل مد بصره وبصريته باجتاهات ثقافية متعددة، 
كون فيها لوحة عامله الثقايف والعلمي العريضني، وهيأة استشارية من أساتذة متخصصني وكذلك هيأة حترير 
للمجلة، ومدير حترير كاتب وأديب مثقف، وسكرتارية التحرير أنيطت بقلم رصني قرأنا له كثريا هو األديب 
حيدر اجلد، جاء هذا الوليد اجلديد ليدل على أن العتبة العلوية املقدسة وقسم الشؤون الفكرية والثقافية يوليان 
الثقافة والعلم اهتماما كبريا ليقدما هذا املشروع الثقايف املتميز، عدد البحوث املنشورة فيها أحد عشر حبثا 
علميا مفيدا، توزعت بني العلوم اإلسالمية والتاريخ والبالغة واالجتماع والرتبية والتعليم، وقد أخذ اإلمام علي عليه 
السالم وكتابه العظيم )نهج البالغة( حيزا كبريا من البحوث املنشورة، حيا اهلل القائمني على إصدارها موشحة 

بالكلمة النقية واللسان العربي املبني والصوت األدبي الرفيع.

د. باقر الكرباسي
مجلة )النهج(.... وليد جديد للعتبة العلوية املقدسة
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السواقي  تلك  وصرِب  من حصاٍر 
َوْصٍل دوَن  ُنذوُرها  واألماني 

لألحاجي  ُمْسَتْنَقٌع  والَغباُء 
ُعْمَر احلكايا َتلوُك  واحَلكايا 
نتها أذَّّّ منائٍر  ِدماٍء  ِمْن 
َنْهٍر مَساواُت  الُضحى  وانثياُل 
فيِه التمُر  َف  ُحشِّ وإْن  َسيٌِّد 
َتَدّلْت َقْد  أْرجوَحيت  ُجذوٍع  يف 
َقدميا وحَنرا  فارسا  ُضمَّين 
وحرثٌٌٌ قوٍم  ُصْلُب  واخِلياناُت 
فتاُهوِا األِبي  الَدِم  يف  أْوَغُلوا 
عاِرياٌت أْنُهري  املزادات  يف 
بَرأِسي واملنايف  والُنبوءاُت 
َغشيما ِظال  امَلسافاُت  َتْرَتدي 

يف الَرحى أْشالِئي ِجناٌن وِفْكٌر 
َغريٍب ُظهورٍِ  عْن  األرُض  حاَلِت 
أِقْليِن  َضريٍح  يف  الَفجُر  أيُّها 
ِدمائي يف  وَصْخَرٌة  ُأْضحياٌت 

َذليال  َصرْبا  امُلوِغلوَن  أيُّها 
أمِنياتي يف  الُدروَب  زُّ  حَيُ َمْن 
َهوانا يف  ُخدوُرنا  واَلتكايا 
والَعطايا والِدما  اهِلْنِد  ِرُم  حُمْ

للِعناِق ُهّيأْت  َقْد  والرِّمال 
بالسباِق َمتاَهٍة  يف  ِرْحَلٌة 
باحمُلاِق مكتٍف  الفْكِر  آسُن   
امُلراِق الوجوِد  من  ُسيوٍل  يف 

انغداِق  َصالِة  يف  احَلْشِد  ُسوَرةُُ 
للِعراِق ُكلَُّه  الَفْجَر  سكَب 

بالنفاِق  َرْت  تسجَّ عذوٌق  أْو 
واعِتناقي ثَّيت  جِبُ عيٍد  ُمْنُذ 
الُفراِق ِعنَد  الَطفَّ  يغاِدُر  ال 
املآقي يف  والردى  القهَر  َنَسَل 
الِشقاِق ُدروِب  على  ُحطاٌم  هْم 
بالِسياِق داَعَشْت  وامَلواثيُق 
االخِتناِق َقصيَدِة  يف  أْحُرٌف 
حَيِبُس الضوَء يف َبصيِص انِطالقي
للرُباِق ُخطًى  نازٌف  ُبْرعٌم 
االنِبثاِق شعائِر  يف  حُمِرٍم 
امُلعاِق الَرحيِل  من  أْسري  جئُت 
وانِسحاقي ُركوَنها  أهلَمْتين 

اخِلناِق  ْبِل  حِبَ ِسٌك  مُمْ ُترى  َمْن 
الَتالقي دوَن  والُشموَس  أْنُهري 
االشِتياِق َمناِجُل  أوجعتها 
االنعِتاِق ُنبوَءُة  َدْتها  َعمَّ

انتظاُر الَدم امُلِْرم
شعر : شاكر القزويين
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إمرباطورية الوهم

العنف بهوية القتل
تنوع األساليب وبشاعة التنفيذ

اإلنبهار بآثار الحضارة الغربية 
وما توفره للفرد من حرية

اعداد:
هاشم محمد الباججي



هل تحس باإلثارة حني تشاهد أحداث 
املسلسل الذي تتابعه؟

هل تشعر بالخوف عند مشاهدتك لفيلم 
رعب؟ 
هل ينتابك الحماس حني تلعب إحدى 
العاب الفيديو

ولكن مهاًل ألست تعلم أن كل ما تشاهده 
مجرد كذب؟

فلماذا يثري هذا الكذب مشاعر حقيقية 
يف داخلك؟ تعال معنا لنتعرف على 
صناعة الوهم التي تمهد لتأسيس 
أقوى إمرباطورية خفية يف العالم إنها 
)امرباطورية الوهم(

إمرباطورية الوهم

من املعروف علميًا أن أي قوة يف اإلنسان إذا مت تدريبها 
بالعكس  و  التأثري،  قوية  وتصبح  تنمو  فإنها  باستمرار 
فإن إهمال أي قوة يف اإلنسان سوف يؤدي إىل ضمورها 

فتصبح ضعيفة للغاية.
وأوضح مثال على ذلك ما ميارسه األشخاص يف رياضة 
كمال األجسام املعروفة، إذ خيضعون أجسادهم جلهود 
ذلك  فيؤدي  مستمرة  ضغوطًا  عليها  وميارسون  كبرية 
إىل منو سريع لعضالتهم حبيث تكون بارزة وقوية، ويف 
املقابل جتد أن الذين ال ميارسون أي نوع من أنواع اجلهد 

العضلي ميتازون بالنحافة والضعف البدني.

يف عامل الطب 
يقول األطباء أن أي عضو من أعضاء اجلسم إذا توقف عن 
أداء وظيفته الطبيعية فإنه سيصاب بكسل دائم ويتقلص 
حجمه ويعجز الحقًا عن القيام بأي دور فعال، يف حني أن 
ويكون  باستمرار سيتطور  وظيفته  الذي ميارس  العضو 

فعاال.
وهذا األمر بعينه ينطبق على القوى النفسية لدى اإلنسان 
وهي القوى اليت يقسمها الفالسفة القدماء إىل عدة اقسام 

من أهمها قوتان هما )القوة العقلية( و)القوة الوهمية(.
القوة  تنمو  املستمر  التفكري  وممارسة  التعليم  فبتلقي 
التفكري  مهارة  العقل  ويكتسب  االنسان  لدى  العقلية 
املعقدة،  املسائل  حل  يف  سهولة  وجيد  والدقيق  السريع 
بالتخلف  سيصاب  اإلنسان  فإن  القوة  هذه  وبإهمال 

الفكري.. ورمبا البالدة.
وهذا احلال ينطبق على القوة الوهمية اليت يشبه عملها 

محمد العلوي



عمل قوة التخيل وهذه القوة هي اهلدف األبرز بالنسبة لوسائل 
اإلعالم احلديث.

قوة الوهم اهلدف األول لإلعالم:
تعتمد أغلب وسائل اإلعالم الشهرية - كالسينما والتلفزيون 
- على عامل الوهم واخليال بشكل أساس يف إنتاجاتها، إذ 
تسعى  الفيديو  وألعاب  واملسرحيات  واملسلسالت  األفالم  أن 
ما جيري  املشاهدين حبقيقة  )توهم(  أن  إىل  إمكانها  قدر 

على الشاشة إلثارة مشاعرهم وجذب انتباههم.
بشكل  الوهم  قوة  مع  تتعاطى  اإلنتاجات  هذه  كانت  وملا 
أساس، فإن كثرة متابعتها واالستمرار بالتفاعل معها سوف 
البداية  إليها يف  أشرنا  اليت  للقاعدة  وفقا  القوة  هذه  ينّمي 
مما يؤدي إىل تطور قوة الوهم وجعلها تنمو وتشتد، إىل درجة 
أنها تتحكم مبشاعر اإلنسان وأحاسيسه وأفكاره حبيث أن 
املرء نفسه يتفاعل عاطفيا مع أي قضية كاذبة يراها على 

الشاشة مهما كان كذب هذه القضية واضحًا.
يبكون  األشخاص  من  كثريًا  اليوم  ترى  لذلك،  ونتيجة 
ذلك،  أو  الفيلم  يشاهدونها يف هذا  اليت  لألحداث احلزينة 
ويناقش الناس بعضهم بعضا يف حتليل أبطال هذه املسلسل 
أو تلك املسرحية، مع أن كل هذه الشخصيات هم أبطال 
وهميون وأن كل تلك األحداث مرسومة مسبقا وفق سيناريو 

كاذب ال حقيقة له.

اإلعالم يؤسس إلمرباطورية خفية
بني  التوازن  حالة  ميتلك  الذي  هو  الطبيعي  اإلنسان  إن 
املتصدرة  القوة  هي  العقلية  قوته  وتكون  النفسية  قواه 

باعتبارها أهم هذه القوى.
وبسبب تأثري اإلعالم الشديد على قوة الوهم فقد تطورت 
هذه القوة لدى عموم الناس، مما أدى إىل خلل واضح يف 
جعلت  خطرية  حالة  وهي  لديهم،  النفسي  التوازن  حالة 
شعوبا بكاملها ختضع إلمرباطورية خفية تتحكم بآرائهم 

ورغباتهم يف كل مكان.
ومن ثم فإن ملوك امرباطورية الوهم هذه - وهم صانعو 
اإلعالم- يتحكمون بشعوب هذه االمرباطورية ويستطيعون 
بسهولة أن يوجهوا السلوك اجلمعي هلذه الشعوب باجتاه 

أي قضية يريدونها سواء كانت اقتصادية او تسلطية.
األحرار ال يتأثرون 

طبعا هنالك أشخاص متحررون من سلطة هذه االمرباطورية 
وهم اقل األشخاص تأثرًا باإلعالم ألنهم مل يسمحوا له 
جلعوا  حينما  النفسية  قواهم  من  قوة  أي  على  يؤثر  بأن 
قبل كل  اإلعالم  يف  يشاهدونه  ما  مع  تتعاطى  عقوهلم 
امرباطورية  ملوك  على  األبواب  يقفل  مفتاح  وذلك  شيء 
الوهم ومينعهم من الولوج إىل قواهم الوهمية ليؤثروا فيها.
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اإلنبهار بآثار الحضارة الغربية 
وما توفره للفرد من حرية

     إن اإلنسان الذي يرى ما وصَل إليه الغرب من تقدم ورقي 
وحضارة يف كافة اجملاالت، ثم ال )ينبهر( بهذه احلضارة، 
هو بكل تأكيد إنسان مغالط يعاني من خلل يف النظر، 

ولكن...!
 )اإلنبهار( بالغرب ال يعين إطالقًا أن هذا االنبهار و اإلعجاب 
للماضي،  والتنكر  الذات(،  )إلغاء  يعين  الثقايف  بعده  يف 
وبقدر  القول،  وإمنا مُيكن  تصويره،  البعض  حُياوُل  كما 
كبري من املوضوعية، أن )اإلنبهار( nbsp، مبا وصل إليه 
الغرب من منجزات حضارية وعلمية مل يبَق إنساٌن على وجه 
األرض مل يستفد منها، والتعلم منها، للهروب من التخلف، 
ذلك  يكون  أن  دون  اإلنسانية،  احلضارة  بركب  واللحاق 
املاضي  الدينية وحتى  والثوابت  والقيم  املبادئ  على حساب 

بأي وجه من الوجوه.
وبني  املعاصرة  الغرب  ثقافة  بني  مت  احتكاك  أول  ولعل 
وجه  على  كان  األوسط،  الشرق  منطقة  شعوب  ثقافات 

التحديد عندما غزا نابليون مصر عام 1798م، هذه الغزوة 
أربكت  اليت  احلضارية  )الصدمة(  مبثابة  تارخييًا  كانت 
العربية، وجعلتهم يتساءلون: ملاذا هم )متقدمون(،  الشعوب 

وحنن )متخلفون(؟. 
ملاذا هم )علماء( وحنن )جهلة(؟، ملاذا هم )عقالنيون( وحنن 

)حاملون(، ملاذا هم )أقوياء( وحنن )ضعفاء(؟.
إن هذه التساؤالت تبعها اهتزاز بالثقة بالنفس عند البعض، 
قد يكون املتسائل حمقا بعض الشيء بسبب الفرق الشاسع 
بني ما يعيشه من واقع مزر وما يراه او يسمع به عن بالد 
عاملنا  يف  الشباب  فبعض  وثقافة...  وتطور  علم  من  الغرب 
العربي يعملون على تقديس و متجيد كل ما هو غربي حتى 

لو كان تافهًا!! وهذا هو اخلطر احلقيقي... 
فكلنا مع العلم والتطور.. واهلل يدعو للعلم والتطور والبناء 
غربي  هو  ما  كل  تقديس  يفرتض  ال  ولكن  والعمل...، 

واالنبهار به، فكما يقولون نأخذ القشور ونرتك اللب!
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والتشبه  املمزق  والبنطال  الشعر  قصات  نأخذ 
بالنساء واملخدرات! ونرتك العلم والعمل واملعرفة 

والبحث واحلياء والعمل اجلاد!
الغرب  وصل  واالجتهاد  واجلد  والعمل  فبالعلم 
غارقني  أن كانوا  بعد  اآلن  عليه  هم  ما  اىل 
وكانت  واالحنطاط،  الظالم  من  عصور  يف 
تقدم  حينها  واإلسالمية  العربية  احلضارة 
يف  العلمية  اإلجنازات  أفضل  مجعاء  للبشرية 
عصرها الذهيب، عندما كانت مدن مثل بغداد 
والقاهرة ودمشق والقريوان وفاس وقرطبة تعج 
الذين  املهرة،  والصناع  واملخرتعني  بالعلماء 
اليت  العلمية،  النظريات  من  العديد  قدموا 
كانت سلما اىل ما وصل العلم اليوم، ولكن 
حني تركنا العلم والعمل واملعرفة وابتعدنا عن 
العلماء وسرنا خلف اجلّهال إليه صرنا اىل ما 

عليه حنن اليوم؟
أن هذه احلضارة  االنتباه اىل  ولكن...! جيب 
الغربية أشبه ما تكون بسفينة ضخمة أنيقة 
وأماكن  للطعام،  أماكن  فيها  رتبت  مجيلة، 
للنوم، وأماكن للعب, وأماكن للتسلية، وأخذ 
صانعها يدعو الناس إىل ركوبها، وأخذ يشرح 
هلم كيف يأكلون، وكيف يشربون, وكيف 
يرقدون، وكيف يلعبون، حتى إذا سأله أحد 
السفينة؟  هذه  بنا  تذهب  أين  إىل  الركاب: 
فصمت ألنه هو نفسه ال يدري، فقال:  إركبوا 

فقط.!!! 
مردود  ال  و  مقصد،  ال  غاية،  ال  هدف،  ال 
حقيقي يعود على ركاب هذه السفينة يف هذه 
الرحلة غري إشباع الشهوات والغرائز وامللذات، 

وكل ما بعد ذلك فهو جمهول. 
صحيح أن من ركب قاربه الصغري والبسيط 
بالتأكيد  املبهرة،  السفينة  هذه  يرى  حينما 
ستكون نظرته إىل هذا البناء املذهل؟ و هذا 
حدود  ال  وانبهار  إعجاب  نظرة  اهلائل؟  البناء 
هلما، فهو قد يؤخذ بصره لبنائها، و أضوائها، 
وفخامتها، وضخامتها، وزخارفها، ومباهجها... 
ولكن هذا املسكني - وهو جيدف يف قاربه 
الصغري وينعى حظه - ال يدري أن هذا البناء 
األخاذ الضخم يسري على غري هدى , وأن مصريه 
الغرق والدمار ال حمالة، و بالتالي هالك ما فيه 
ومن فيه، إنه اهلالك، ولكنه اهلالك البطيء. 
الغرب  متجيد  عن  كفوا  الشباب  أيها  فيا 
مشّرف  فماضيكم  أنفسكم،  واحتقار 
بأيديكم  ومستقبلكم  أمجل،  وحاضركم 
واملعرفة  والتعلم  اجلاد  العمل  خالل  من  أنتم، 

والسري خلف العلماء العاملني، فقوموا وانهضوا 
و انفضوا غبار اليأس و االنهزامية وإذا سقطتم  
بعد  نهوضكم  وكرروا  وانهضوا  تيأسوا  ال 
الطريق،  على  أرجلكم  وضعوا  سقوط  كل 

فمن سار على الدرب وصل.
وإصالح  النهوض  أهم شروط حتقيق  وإن من 
إعالء  هو  احلضاري  بالركب  واللحاق  األمة 
بالتقدم  اللحاق  بغية  والتفكر  العقل  شأن 
العامل  يشهده  الذي  والتكنولوجي  العلمي 
الغربي السيما يف ظل العوملة والثورات العلمية 
املواصالت  جمال  خاصة  امليادين  مجيع  يف 
واالتصال، وهذا لن يتم إال إذا ارتبطنا بعقيدتنا، 
وتراثنا ولغتنا، واالستفادة من احلضارة الغربية 
باختيار اجلوانب العلمية، واخلربات الفنية اليت 
من شأنها أن تبين األمة بناًء صحيًحا متكامال 
متميزا يف مقوماته، مستقال يف إرادته قويا يف 
ومنارة  اإلميان  راية  ربوعه  يف  ترتفع  اقتصاده 

العلم.
بناًء  أنفسهم  لبناء  مدعوون  اليوم  فشبابنا   
)اإلجتماعية  اجملاالت  شتى  يف  حديثا،  سليما 
ذلك  إىل  والطريق  والثقافية...(  واالقتصادية 
اإلميان  من  انطالقا  بالنفس  الثقة  تعميق  هو 
الكيان  وإبراز  واملثابرة  اخلالص  والعمل  باهلل 
أن  املقبلة  أجيالنا  ليمكن  ألمتنا،  الفكري 
لبناء  حيتاجونه  ما  احلضارة  معني  من  ينهلوا 
هذه  حتمل  أن  دون  واقتصادهم،  جمتمعهم 
االستفادة أخطار الذوبان والضياع يف متاهات 
الفكري  وتراثنا  الطيبة  أرضنا  عن  تبعدنا 

املشرق.

بعض الشباب يف 
عاملنا العربي يعملون 

على تقديس و 
تمجيد كل ما هو 

غربي حتى لو كان 
تافهًا !! وهذا هو 

الخطر الحقيقي

من أهم شروط 
تحقيق النهوض 

والتطور وإصالح 
األمة واللحاق 

بالركب الحضاري 
هو إعالء شان العقل 
والتفكر بغية اللحاق 

بالتقدم العلمي
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مرتضى علي احللي

ظاهرة البيوتكنولوجيا

وآثارها الخطرية على 
الفرد وامُلجتمع
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- وهنا بيت القصيد - فإذن مَب يتقّيد اإلنسان؟
وجهها  الظاهرة يف  هذه  آثار  ُرصدت  وقد    
السليب بأرقام كبرية وخُميفة يف واقع اجملتمع 
العراقي من حيث انتشار تلقي مقولة اإلحلاد 
وفق دوافع نفسّية ارتدادّية غري صحيحة وغري 

مقبولة عقاًل وشرًعا.
وتزايد حاالت التسقيط االعتباري واالجتماعي 
واألفكار  واجلهات  للشخصيات  واملعنوي 
واالعتبارات  القيم  من  ومجلة  واالعتقادات 

الدينية والعرفية.
وكذلك تفشي أسرار مؤسسات الدولة األمنّية 

واإلدارّية واالقتصادّية والعسكرّية وغريها.
فضاًل عن إسهامها يف تغيري طبيعة الشخصّية 
أنتج  مّما  وأخالًقا  وقراًرا  سلوًكا  الفردية 
تصاعدًا بنسبة كبرية جًدا يف حاالت الطالق 
وتفكك األسر وتشّرد األطفال وعقوق اآلباء 

واألمهات، وتأّنث بعض الشباب.
وتضييع األوقات وهدر الطاقات وبروز التلهي 
باأللعاب حلد اإلدمان، حبيث اخنفض مستوى 
وبكافة  العراق  يف  والتعليم  النجاح  نسب 
املراحل الدراسّية، وأصبحت منظومة األخالق 
والسلوك يف معرض اخلطر الوشيك والتصّدع 

الكبري.

إنَّ ظاهرة البيوتكنولوجّيا )ونعين بها استعمال 
يف  وتوظيفها  احلديثة  الرقمّية  التطبيقات 
الظاهرة  هي  السليب(  اإليديولوجي  اإلطار 
االعتقادّية  للمنظومات  وخرقًا  فتًكا  األقوى 
والقيمّية  والسلوكّية  والثقافّية  والفكرّية 
اجمُلتمع،  يف  واألمنّية  واألخالقّية  والرتبوّية 

أفراًدا وأسًرا وجمموعاٍت ومؤسساٍت.
ومن خالهلا ُتدار احلرب الناعمة والكالمّية 
والعقول  الشباب  تستهدف  اليت  والباردة 
وعمليات اختطاف الوعي من امُلتلّقني، وسوقهم 
تشتمل  ا  جدًّ خطرية  رقمّية  إيديولوجيا  وفق 
الفطرية  امُلرتكزات  خيالف  ما  كل  على 
واالجتماعية القومية والدينّية املستقيمة أفراًدا 

ومجاعاٍت.
الظاهرة اجلديدة مؤّخًرا  ولقد متّكنت هذه 
املقوالت  إنتاج  وإعادة  أفكارها  نشر  من 
القدمية يف جدهلا وأغراضها كمقولة اإلحلاد 
والفوضى  واإلباحّية  والوجودّية  والعلمانّية 
أصالًة  الوجود  اإلنسان يف  اخلاّلقة وحمورّية 
وقبل كّل شيء واخّتاذه منطلقًا لكّل فكرة.

واالعتقاد بأّن اإِلنسان أقدم شيء يف الوجود 
وما قبله كان عدًما.

الفلسفّية اليت  أّن األديان والنظريات  واعتبار 
مل  واحلديثة  الوسطى  القرون  خالل  سادت 
حتل ُمشكلة اإِلنسان، مّما يتّطلب ذلك إلغاء 

الدين وتهميشه يف واقع احلياة.
وعليه تعمل هذه املنظومة الفكرّية من خالل 
االعتبار  إعادة  على  البيوتكنولوجّية  أدواتها 
الشخصي  وُمراعاة تفكريه  لإلنسان  الكلي 
اهتمام  أي  دون  ومشاعره  وغرائزه  وحريته 

مبعايري الدين واألخالق والعرف املقبول.
امُلطلقة  اإِلنسان  حرية  لرتسيخ  تسعى  وهي   
وامُلنفلتة، وأن له أن يثبت وجوده كما يشاء، 

وبأي وجه يريد دون أن ُيقّيده شيء.
بأن  اإِلنساَن  امُلنّظَمة  الظاهرة  هذه  وتوّجه   
دينّيًة  القيود،  كّل  وينكر  املاضي  يطرح 

كانت أم اجتماعّيًة أم فلسفّية أم منطقّيًة.
سلوك  توجه  ثابتة  قيم  بوجود  إميان  فال    
ما  يفعل  إنساٍن  وإمّنا كّل  وتضبطه،  الناس 
يريد - وليس ألحد أن يفرض قيمًا أو أخالقًا 

ُمعّينة على اآلخرين.

تعمل هذه املنظومة 
الفكرّية من خالل أدواتها 

البيوتكنولوجّية على إعادة 
االعتبار الكلي لإلنسان 

وُمراعاة تفكريه الشخصي 
وحريته وغرائزه ومشاعره 

دون أي اهتمام مبعايري الدين 
واألخالق والعرف املقبول.

من اهداف هذه الظاهـــــرة 
هي تضييع االوقـــات 

وهدر الطاقـــــــات 
وبروز التلهي باأللعاب 

حلد اإلدمـــــــان، حبيث 
اخنفض مستوى نسب 

النجــــاح والتعليم بكافة 

alwelayh.com
63



العنف بهوية القتل
تنوع األساليب وبشاعة التنفيذ 

تحقيق: أمري الربكاوي 

نحن نعيش يف مجتمع متماسك البنية غايته تكوين عائلة مثمرة للمستقبل وإن حدثت بعض حاالت 
التي هي نسيج  العائلة  اليوم بدأت تظهر جرائم عنف بشعة داخل  العنف فهي بنسب ضئيلة لكن 

متكامل واللبنة األساس لتنشئة األجيال ليكونوا شباب املستقبل وقادة البلد.
جرائم العنف القاتلة التي ازدادت مؤخرا لها عوامل محفزة لنمو هكذا عنف يف العائلة ولهذا أعددنا هذا 
التحقيق ملعرفة أسباب ارتفاع جرائم العنف القاتلة وخاصة يف الوقت الحاضر وما رافقه من إجراءات 
العنف  على املجتمع وما  الوقائي بسبب جائحة كورونا وما  تأثري ظاهرة  للسالمة الصحية والحظر 

الخطوات التي يجب أن تتخذها الجهات املعنية للحد منها.
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أزمات متوالية
التقينا بالدكتور حسنني جابر احللو االختصاص 
الكوفة  جامعة  يف  وتدريسي  اجملتمع  فلسفة  يف 
فحدثنا قائاًل : يف ظل الظروف الصعبة اليت مير 
بها اجملتمع  يف وقع متسارع من جائحة كورونا، 
نلحظ األزمات املتوالية على الفرد نتيجة الضغط 
الضغط  ونتيجة  الرتفيه،  وجود  لعدم  النفسي 
الضغط  ونتيجة  عمل،  وجود  لعدم  االقتصادي 
قضاها  طوال  وأليام  التباعد،  بسبب  االجتماعي 

الفرد يف حجر قهري من أجل السالمة الصحية،
ويضيف الدكتور حسنني  احللو قائاُل: جند هناك 
بطلها  يف جمتمعنا كان  حصلت  انفالت  مواطن 
الرجال  من  فبعض  الشديد،  ولألسف  »العائلة« 
على  حمافظا  كالطود  األزمات  هذه  أمام  وقف 
جتده  ال  واآلخر  املواجع،  من  الرغم  على  عياله 
التفه  زوجته  ويعنف  أبناءه  يضرب  وهو  انفلت 
مواقع  خالل  من  وملسناه  موجود  وهذا  األسباب، 
التواصل االجتماعي، قتل وعنف، املرأة من جانبها 
قدمت ما عليها والرجل كذلك، ولكن أن تصل 
األمور إىل أعز شيء وأقدس شيء وهي »العائلة« 

هذه الطامة الكربى. 
حديثه  يف  احللو  حسنني  الدكتور  ويسرتسل 
فيقول: إن ما مير به الفرد جعله ينفجر، فالدارس 
حتى  واالستجابة  التحدي  نظرية  يستخدم  املتعلم 
أن  البد  كبرية،  كانت  وأن  املشكالت،  حيل 
يتحلى بالشجاعة ويفكر خارج الصندوق، لكي 
يبني لشركائه أنه قدر املسؤولية، وهي الكلمة 
حاضرة  كانت  لو  حياتنا،  يف  الغائبة  احلاضرة 
لعرف الزوج والزوجة احلقوق والواجبات يف وقت 
الشدة والرخاء،  وملا كان هناك منفذ الخرتاقهما، 
مبعنى  إنسيابي،  طبيعي  بشكل  احلياة  ولسارت 
االشتغال على املمكن يف حالة العسر، ألن احلياة 
واحدة، عندها  التبدل والتستقر على حالة  دائمة 
سيتالشى  مفهوم العنف، وحيل مكانه السالم، 
ألن العنف الذي شهدناه من قتل النساء واألطفال 
وتشريدهم ماهو إال نقطة يأس يف حياتنا،  متى ما 

وصل اإلنسان إىل فهم نفسه وقدراته سيخرج من 
املأزق بأمان وكما قال سقراط:  »اعرف نفسك«، 
نقطة  إىل  نصل  متى  ونفهم  نعرف  أن  جيب  نعم 
املعرفة اليت يتم من خالهلا كل خري، وأخريا أقول: 
إن كورونا وقتية وستنتهي، ولكن املواقف اليت 
تبقى نقاط مضيئة يف حياتنا العائلية، ورفع شعار 

كال للعنف هو املرتسم الذي جيب أن يسود .
إنتهاك الحقوق

يف  والطفل  املراة  ملف  مسؤول  الدهان  فراس 
مكتب حقوق االنسان يف النجف األشرف حتدث 
تعترب  اإلنسان  حلقوق  العليا  املفوضية  قائاًل:  لنا 
العقوبات  قانون  ينطوي حتت  بعض هذه احلاالت 
العراقي والبعض منها يعترب انتهاك حقوق اإلنسان 
فريق  تشكيل  يتم  واضح  انتهاك  وجود  حالة  يف 
للتقصي ألي حالة انتهاك حلقوق اإلنسان  والحظنا  
يف اآلونه األخرية  زيادة ظاهرة العنف األسري يف 
اجملتمع العراقي والبد أن نوضح أن هذه الظاهرة 
خاصة  العراقي  الشعب  على  ودخيلة  جديدة  هي 
فيما يتعلق يف قتل اآلباء ألطفاهلم وانتشار حاالت 
أو  بشعة  وبطرق  لألطفال  اجلسدي  التعذيب 
استغالهلم يف التسول وغريها من األمور والحظنا 
يف هذه الفرتة األخرية كذلك تزايد حاالت العنف 
املتعمد  القتل  اىل  وتصل  األبوين  بني  األسري 

ألحدهم أو  التعذيب اجلسدي.
وعي مجتمعي 

مكتب  ان  قائاًل:  الدهان  فراس  لنا  ويؤكد 
املفوضية العليا حلقوق اإلنسان يف النجف األشرف  
ويقف  حتصل  اليت  االنتهاكات  هذه  كل  يوثق 
عندها للحد من انتشارها بالتعاون مع  املؤسسات 
من  وللحد  املدني  اجملتمع  ومنظمات  احلكومية 
زيادة حاالت الطالق ونعمل حسب قانون مفوضيتنا 
املادة)4/خامسا/ب(   يف   2008 لسنة   53( رقم 
الفنية  والفعاليات  والندوات  املؤمترات  عقد  يف 
واالجتماعية وإصدار النشرات واملطبوعات وإعداد 

الربامج اإلعالمية للموضوعات املتعلقة حبقوق 
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من  للمجتمع  الوعي  زيارة  منها  والغرض  اإلنسان 
خالل هذه  الندوات  والورش التثقيفية اليت حتمي 
وتربية  ج  الزو  واحرتام  بسالم  والعيش  األسره 
وتنشئة األطفال ومتابعتهم يف مدارسهم واالهتمام 
يتعلق جبوانب احلياه األسريه وحقوقهم   بكل ما 

الصحية والرتبوية واالقتصادية.
أسباب الظاهرة 

 ويشري فراس الدهان إىل مجلة من األسباب اليت 
أدت اىل زيادة حاالت العنف منها : 

1- عدم وجود قانون ملناهضة لعنف األسري  فما 
يزال القانون ينتظر موافقة جملس الوزراء لتقدميه 

اىل جملس النواب ليأخذطريق التشريع.
2- ضعف احلالة اإلقتصادية لألسرة فقد ال يتمكن 
هلا  األساسية  العائله  متطلبات  توفري  من  الرجل 
فيجب على احلكومة أن تتبنى سياسة اقتصادية 

تساعد يف حتسني دخل األسرة 
3- إنتشار ظاهرة تعاطي املخدرات اليت تعترب من 
على  فيجب  األسري   العنف  ظاهرة  زيادة  عوامل 
اجلهات ذات العالقة انزال اشد العقوبات ملتعاطيها 
يكون  فقد  األسباب  أحد  املبكر   الزواج   -4
عمر أحد الزوجني صغريا مما اليتناغم  مع طباع 
احلياة الزوجية فبالتالي يعترب سببا هلذه الظاهرة 

أو الطالق 
من  والبنت  ميسورة  عائلة  من  الرجل  زواج   -5
عائلة بسيطة  أو العكس، هنا العامل اإلقتصادي 

يكون سببا من اسباب العنف األسري. 
ضغوط إقتصادية

أزهر حامد الياس الناشط يف حقوق اإلنسان حتدث 
لنا قائاًل : هناك عدة أسباب لزيادة العنف األسري 
أغلبها إقتصادي كون الكثريين قد فقدوا مصادر 
رزقهم وخاصة الكسبة وهذا يؤثر بشكل كبري 
على اجلانب النفسي فتظهر على شكل انفعاالت 
غري حمسوبة، إضافة إىل أن الرجل العراقي عموما 
املنزل  يف  البقاء  على  يتعود  فلم  بطبعه  اجتماعي 
ملدة طويلة وهو معتاد على الذهاب لعمله ثم يذهب 

إىل زيارة أصدقاءه وأقرباءه وهذا يشمل فئة كبار 
السن أيضا أما األطفال ونتيجة لعدم وجود متنفس 
زنزانة  ضمن  بأنهم  وشعورهم  املنزل  خارج  هلم 
والشغب  العنف  إىل  مييلون  جيعلهم  مما  منزلية 
األمر الذي جيعل األبوين يلقون اللوم على بعضهم 
ويتطور املوضوع إىل مشادة كالمية ومن ثم اىل 
األكثر  فهم  املراهقني  فئة  أما  أحيانا،  ضرب 
والتنفيس  اخلروج  من  حرمانهم  نتيجة  تضررا 
عن طاقاتهم يف األلعاب الرياضية مثال والتسوق، 
فجلوسهم يف املنزل وانزواؤهم واالكتفاء بالتواصل 
على  أثر  طويلة  ولفرتات  اإللكرتوني  اإلفرتاضي 
صحتهم النفسية وكذلك اجلسمانية وخاصة فيما 

يتعلق بالسمنة 
تواصل إلكرتوني

ويسرتسل أزهر حامد الياس يف حديثه قائاًل: إن 
من نتائج التواصل اإللكرتوني الغري منضبط هو 
تتعلق  غريبة عن جمتمعنا  اجتماعية  بروز ظواهر 
تبدأ  املراهقات  والفتيات  الفتيان  بني  مبراسالت 
وتنتهي  وفيديوهات  وصور  ومراسالت  بتعارف 
بابتزاز أحيانا وهذا يفتح الباب أمام جرائم تعنيف 
وشرف كون اجملتمع قيميا ال يتقبل ظهور الفتاة 
لو  حتى  عموما  االجتماعي  التواصل  وسائل  على 
كانت حمتشمة فكيف بها ان كانت دون ذلك. 
ويشري أزهر حامد اىل خطوة حل  فيقول : تكمن 
احللول  يف إجراءات الدولة الفورية حبل جزء من 
مبنح  الكسبة  بدعم  وذلك  اإلقتصادية  األزمة 
من  للتخفيف  األزمة  انتهاء  حلني  ثابتة  طوارئ 
الضغط النفسي الناتج عن االزمة، كذلك إجياد 
طرق تواصل إرشادية توعوية مع األسر وختصيص 
مرشدين نفسيني للسيطرة على املشاكل من خالل 
االتصال وتفعيل دور الشرطة اجملتمعية من خالل 
املدى  على  أما  للتواصل،  ونوافذ  أرقام  ختصيص 
فيجب  األزمة  طالت  لو  اهلل  ال مسح  فيما  البعيد 
حلول حقيقية  ووضع  اعاله  األسباب  دراسة كل 

هلا.

 العدد 141- لشهر ذي القعدة 1441ـه
66



وقفة ورأي  
بسبب  أوال:  تقول:  جامعية(  )طالبة  هادي  حوراء 
املثال  سبيل  على  السيئة   العائلية  العادات  بعض 
أذكر منها عدم إعطاء مساحه للفتاة لتعبري عن 
وتغلب  مطيعة  غري  مماجيعلها  وشخصيتها  رأيها 

عليها صفة العناد .
يف  للذكر  وحق  كبرية  مساحة  إعطاء  وثانيا: 
كان  سواء  عائلته  بشوون  والتدخل  رأيه  فرض 

زوجًا او اخًا .
العائلة  أفراد  بني  ودية  عالقة  وجود  عدم  ثالثا: 

الواحدة .
بطريقة  اإلسالمية  الشريعة  اتباع  عدم  رابعا: 
الدين  من  يأخذون  العائالت  فأغلب  صحيحة 

الرتهيب قبل الرتغيب 
جيعل  مما  والكحول  املخدرات  تناول  خامسا: 

الفرد ليس بوعيه فيقوم بأعمال العنف وغريها.

أما الحلول لهذه  املشكلة .
توعية اآلباء وتطوير سبل التعامل واالتصال بينهم 
وبني أبناءهم للحد من املشكالت اليت تؤدي اىل 

العنف واجلرائم.
كرار الزيادي ) إعالمي ( يقول : السبب الرئيسي 
احلالة  بسبب  إما  ينتج  وهذا  النفسي  العامل  هو 

املادية للرجل أو بسبب عقدة قدمية منذ الصغر.
النفسي  العامل  إىل  باإلضافة  للمرأة  بالنسبة  أما 

يكون اجلانب األخالقي هو املتحكم..
احلل يبدأ اواًل من األسرة بكيفية الرتبية ومالحظة 
الطفل إذا كان مير حبالة نفسية أو يفعل أمورًا 
وقد  نعاجلها  مل  إذا  بعد  فيما  تتطور  قد  غريبة 

تكون دليل عنف يف املستقبل.
وكذلك غرس املبادئ الدينية واألخالقية واألهم 
من ذلك هو إعطاء مساحة من الثقة لألبناء سواء  
كفيلة  األشياء  فهذه  إناثا  أو  ذكورًا  كانوا 
جبعل الشخص قادرا على مواجهة أيَّ ضغوط يف 

املستقبل، هذا من جانب الرتبية منذ الصغر.

اما معاجلة احلاالت املتقدمة:
فأواَل تثقيف الناس حول مراجعة الطبيب النفسي 
وأن منحي من رأسهم فكرة فقط اجملنون يذهب 
إليه ونقنعهم أن كل إنسان حيتاج أن يذهب إليه 

على األقل مرة بالشهر.
وثانيًا التثقيف دينياََ وهذا يشرتك فيه الكثري من 

املنرب والصديق واألهل.
رياض الزجراوي )تربوي( يقول : ظاهرة العنف اهم 

مسبباتها 
اقرأ عن بعض  الفاشل، كنت  ونظامها  1.الدولة 
هنالك خطة مخسية  تكون  وأن  ونظامها  الدول 
احللول  ووضع  قادمة  سنوات  خلمس  العمل  أي 
والنهوض بالواقع املعيشي الفرادها ولكن لألسف 
نظامنا ودولتنا مل تاخذ هذا املوضوع بعني االعتبار 
مبصاحلها  واهتمامها  األحزاب  حتكم  بسبب 

الشخصية على حساب الوطن وشعبة  .
املستوى  لتدهور  املسببات  كانت  هنا  2.من 
أهم  له  يوفر  مل  كونه  العراقي  للفرد  املعاشي 
حاالت  فتعددت  الرغيد  والعيش  احلياة  متطلبات 

الفقر بصورة ملفتة للنظر 
مل جيد الفرد التعليم املناسب وال املستشفى اجليدة 
وال القانون الذي حيميه وال الوظيفة وال الكهرباء 

أو اخلدمات واخل من متطلبات احلياة. 
هذه األسباب جعلت الفرد العراقي ذا نفسية شاذة 
ومتقلبة تغلب عليها العصبية وعدم الراحة لذالك 
كثرت حاالت االنتحار وحاالت الطالق وأصبحت 
والقلق  العراقي  الفرد  لدى  النفسية  األمراض 

وغريها من األمراض يف زيادة مستمره.
قانون  تشريع  يف  اإلسراع  املعنية  اجلهات  على 
إطالق  على  والعمل  العراق  يف  األسري  العنف 
محالت توعية وتثقيف يف وسائل اإلعالم املختلفة 
اإلجتماعيني  والباحثني  املختصني  واستضافة 
ومن  اجملتمع  على  الظاهرة  هذه  خطورة  لدراسة 
العائلة  من  أشكاله  بكل  العنف  مناهضة  أجل 

إىل اجملتمع.
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استوصوا بالنساء خريًا

هل تتمتعني بفن االقناع ؟

االسرة ودورها يف تعميق الرتبية املهدوية

كيف نحقق السعادة يف الدنيا واالخرة؟

اعداد:
وحدة اإلعالم النسوي



بالنساء  )استوصوا  الشريف  النبوي  احلديث  من  إنطالقا 
خريًا فإنهن عندكم عوان ال ميلكن ألنفسهن شيئًا وإمنا 

اختذمتوهن أمانة اهلل(
يواجه اإلنسان كثريًا من الصعاب اليت حتول دون حتقيق 
من  نفسها  هي  واملشكالت  املصاعب  تلك  وإن  أهدافه، 
بعد  فيما  ليكون  واضحة  مالمح  له  وتضع  كيانه  تقوي 

الشخصية اليت تنال إعجاب واحرتام اجلميع.
فاحلياة اختبار صعب ألنها ليست منهاجًا يقرأ ويفهم بل هي 
جتارب نعيشها والفشل فيها ليس بدرجات وأرقام والنجاح 
ال يعين أن حتصل أعلى الدرجات من بني إخوانك فالفشل 
والنجاح هنا يكون نسبيًا، وقد يكلفك يف بعض األحيان 
يقضي  رمبا  اخلاطئ  واالختيار  حتب  من  حياة  أو  حياتك 
النجاح مسألة  على طموحك وآمالك، هناك من يدعي أن 
حظ فقط، إال أنه نتاجات تفكري سليم وختطيط مدروس 
هذا  قرار  أي  اختاذه  قبل  الفرد  بها  يقوم  اليت  للخطوات 

باإلضافة إىل توفيق الذي ليس بيده طبعا.
به  يقوم  ما  بأن  الشخص  إميان  ومستوى  اإلهلية  العدالة 
هو يف طاعة اهلل )عز وجل( وألجل طلب رضاه، فمن نعم 
اإلنسان  إعطاء  وعند  لعباده،  ورمحته  العادلة  وصفاته  اهلل 
مسؤولية حمدودة فهي تتناسب وطاقته فاهلل سبحانه وتعاىل 

ال يكلف نفسًا إال وسعها .
فقدرة الرجل ختتلف عن املرأة لذا ُطلب الرفق بالنساء فعلى 
الرغم مما متلكه من حنان ورقة وعطف إال أننا نراها تقود 
مؤسسة كبرية ومهمة أال وهي )البيت والعائلة( وعلى الرغم 
من ثقل حجم املسؤوليات فهي تقوم بذلك على أمت الرضا بل 
بالعكس نراها ممتنة وسعيدة ملا تقوم به, تلك هي السيدة 

اليت حتمُل على عاتقها أعباء احلياة.
اٌم حنون وزوجة مطيعة تسري جنبًا إىل جنب مع زوجها وتعينه 

ودائمًا ما نراها تقوم بدور األب أيضا.
صفات  فيه  مجعت  الذي  املخلوق  هذا  وأمسى  أعظم  فما 
منا  اعرتافًا  بها  نقوم  اليت  األمور  أبسط  لذا من  اإلنسانية 
بأهمية دورها، هو االهتمام بها، كلمة شكر، نظرة حنان 
أصبحت  كم  حقها،  يف  كثرٌي  ذلك  هل  ترى  يا  وحمبة، 

قلوبنا قاسية ونفوسنا جافة نستصعب أن نبوح مبشاعرنا.
وأي  عليها  حمتم  واجب  تفعلُه  ما  أن  يرى  منا  كثرٌي  بل 
أن  حني  يف  واهمااًل  تقصريًا  اجلميع  يراه  منها  انشغال 
اآلخرين عندما حيملوها واجباتهم ليس عليهم حرج ويكون 
بطيب  اجلميع  إخفاقات  تواجه  وهي  طبيعي،  أمر  حينها 

خاطر وصفاء نفس.
قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(: رفقًا بالقوارير

إىل  الشريف  احلديث  وآله( يف هذا  عليه  اهلل  )صلى  أشار 
ضعفهن مشبهًا املرأة بالزجاج الرقيق جدًا، داللة على سرعة 
انكسارهن باإلضافة أن هذا النوع من الزجاج ال ميكن 

إصالحه لرقته لذا استوصوا بالنساء خريًا
منزلتها  وتعطيها  حقها  وتفي  ترعاها  أن  هي  فالرجولة 
سندك  وهي  احلياة  يف  وجودك  سبب  أنها  دائمًا  وتذكر 

وعونك وطبيبك ومربية أوالدك. 
فجل ما حتتاجه كلمة تسعدها ومتلكها بابتسامة، واعلم 
فمن  التقدير  له  تكن  شخص  من  جرحت  إذا  املرأة  أن 
الصعب جدًا أن تعيد النظر ملكانه يف قلبها ونفسها مرة 
أخرى قال تعاىل: )َوعاِشُروُهنَّ ِباملَْعُروِف( سورة النساء/ 19.

فالعشرة يف اإلسالم تقوم على حسن اخللق والرفق بشريك 
احلياة، ال نقول أن االخفاقات اليت تعاني منها األسر هي 
فقط بسبب الرجل والواقع أن التقصري حاصل عند الرجل 
وذلك  اآلخر  حق  أداء  وعدم  واجباتهما  برتكهما  واملرأة 
أساس  هي  اليت  الضخمة  املؤسسة  تلك  هدم  إىل  سيؤدي 
اجملتمع وعماده. لكل من الطرفني دور مهم يقوم به وذلك 
ما يؤيده قول رسول اهلل: )صلى اهلل عليه وآله()كلكم راٍع 

وكلكم مسؤول عن رعيته(
حب  على  احلياة  تقوم  أن  هي  السعادة  أسباب  أحد  إن 
ولكي  التعامل  وحسن  والقناعة،  والرضا  وجل(  )عز  اهلل 
يكون اإلنسان ذلك اخللق الذي ميزه اهلل تعاىل على سائر 
املخلوقات وخصه اهلل سبحانه وتعاىل بالعقل وأكرمه بالعلم 
والرمحة وحب اخلري وامليل حنو الكماالت فال بد أن يظهر 

ذلك من نفسه شكرًا هلل الذي أبدع فطرته  .

إستوصوا بالنساء خريًا
زينب الشمري
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من  الكثري  اصابة  األخرية،  اآلونة  يف  بكثرة  تنتشر  بدأت  اليت  العصر  أمراض  من 
األطفال مبرض التوحد فأغلب األمهات تعتقد أنه ال ميكن معرفة الطفل متوحدًا اال بعد 
قضاء عامه الثالث لكن هذا االعتقاد خاطئ فهناك العديد من السلوكيات واألعراض 
املختصني باالضطرابات  بالتوحد يف وقت مبكر جدًا فأغلب  الطفل  اليت تبني إصابة 
السلوكية واالنفعالية والتوحد يؤكدون بأن التوحد هو اضطراب يف منو اجلهاز العصيب 
اليت  العالمات  العديد من  أدرجوا  وقد  الدماغ  يؤثر على وظائف  للطفل مما  املركزي 
تبني أن الطفل مصاب بالتوحد يف عمر الثالثة أعوام أهمها أنه ال حيدث أصوات املناغاة 
يتأخر يف أحداثها كذلك ال يستجيب عند مناداته بامسه وعند  أو  باألطفال  اخلاصة 
احلديث معه ومالعبته وتواصلهم معه ال يبتسم وال يقوم باإلمياء حلمله أو التلويح باليدين 
فضال عن ذلك يفتقر إىل االستكشاف البصري للدمى وقد ال يلعب بها مطلقًا أو يلعب 
التوحد  الطفل مصاب مبرض  السلوكيات اليت تبني أن  بشكل منطي ومتكرر ومن 
األبوان  أما  األطفال  باقي  مثل  اآلخرين  حركات  يقلد  وال  بعينيه  األشياء  يتبع  ال  أنه 
أن  الفعال  العالج  وطرق  النصائح  وابرز  احد  فإن  التوحد  ابنهما مبرض  يصاب  اللذان 
يتحليا بالصرب والعزمية ومساندة طفلهما فضال عن التدخل املبكر للتمكن من حتسني 
حالته  إضافة اىل هذا مراعاة احلالة النفسية للطفل والتواصل معه بشكل مستمر سواء 
املصابني  األطفال  ودمج  انتباهه  اليت جتذب  الرسومات  أو عن طريق  اللفظي  التواصل 
املعريف  النمو  من  وحيسن  االجتماعي  التعامل  سلوك  لديه  يعزز  األصحاء  مع  بالتوحد 
املناسب حلالته متامًا  الصحي  الغذاء  الطفل على  االنتباه حلصول  والبد من  والعاطفي 

والتأكد من عدم حتسسه لألطعمة اليت تؤثر يف مستوى إدراكه السلوكي واملعريف.

الكثري منا ونتيجة لضغوطات العمل والوضع األسري مير بأوقات 
والكآبة هي خلل يف  بالسعادة,  الشعور  ينذر من خالهلا  عصبية 
كامل كتلة اإلنسان سواء يف أعضاء جسمه أو حتى يف تفكريه 
ونظرته لألمور احلياتية واليومية، وهذا اخللل يفقد اإلنسان اّتزانه 

النفسي واجلسدي.
كثرية  النفسية  األمراض  من  االكتئاب  العلماء  صنف  وقد 
وفئاتهم  جنسهم،  عن  النظر  بغض  الناس مجيعهم،  بني  االنتشار 
العمرية، ومستواهم االجتماعي والثقايف، وقد يؤّثر االكتئاب على 
سلوكيات الفرد، ويدفعه للوحدة وللحزن، وامللل والضجر وكثرة 

الشكوى، وحتى التقاعص عن اداء األعمال بالشكل املطلوب.
أما أعراض هذا املرض فهو شعور دائم بالتشاؤم والكسل وقلة 
النوم بشكل صحيح,  على  القدرة  وعدم  األرق  احليلة، وكذلك 

ويتبع ذلك الغضب واالنفعاالت العصبية وقلة الرتكيز.
العالج  منها   طرق  عدة  فهي  املرض  هذا  من  العالج  طريقة  أما 
املعريف: يهتم العالج املعريف بطبيعة األفكار اليت ترد يف األذهان؛ 
حيث أّن األفكار ميكن أن تؤثر يف العواطف، وميكن للمعاجل 
االبتعاد عن األفكار السلبية اليت تزيد من حالته، بينما تساهم 
احلقيقة  ويف  املزاجية،  احلالة  حتسني  يف  اإلجيابية  األفكار 
التفكري  تعليم األفراد حتديد أمناط  املعريف على  العالج  يساعد 
السلبية وحتويلها إىل أمناط إجيابية ويتم ذلك بعدة جلسات, وهناك 
طريقة أخرى أال وهي العالج النفسي الديناميكي: يفرتض هذا 
العالج بأن سبب االكتئاب هو صراعات داخلية بصورة غري واعية 
ويهدف هذا  الطفولة،  أيام  من  قد يكون هلا جذور  الغالب،  يف 
العالج إىل تعزيز الوعي التام بكافة املشاعر املتناقضة وامُلقلقة، 

ومساعدة املريض على حتّملها وحتسني صورتها من وجهة نظره، 
مييل  لالكتئاب،  األخرى  العالج  أساليب  بعض  عكس  وعلى 
وأطول  تركيزًا  أقل  أن يكون  إىل  النفسي  الديناميكي  العالج 
أجاًل، وهو مفيد يف بناء الوعي الذاتي وإجياد العالقة بني التجارب 
احلياتية السابقة واالكتئاب, أما العالج الدوائي: تعمل مضادات 
عن  وذلك  للمرض،  املصاحبة  األعراض  ختفيف  على  االكتئاب 
املهمة  العصبية  النواقل  من  أكثر  أو  واحد  يف  التحّكم  طريق 
هذه  استخدام  عدم  ضرورة  على  التأكيد  وجيدر  الدماغ،  يف 
األدوية إال بوصفة من الطبيب املختص؛ مع ضرورة إعالمه بالتاريخ 
يتناوهلا املصاب، وذلك  أو األعشاب اليت  وأنواع األدوية  املرضي، 
لتفادي حدوث التداخالت الدوائية، وجيدر بالذكر أّن أدوية عالج 
االكتئاب ال تسبب اإلدمان، ولكن مُينع التوقف عن تناوهلا إال 

بعد مراجعة الطبيب .

أعراض التوحد املبكرة لدى األطفال الرضع

زهراء عبد اهلل
الطرق املثلى للتخلص من الكآبة
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وردت العفة يف الكثري من املصادر ابتداًء من القرآن الكريم واألحاديث النبوية وأذكار أهل البيت )عليهم 
السالم( حيث أن  العفة هي ملكة ال تنفك عن كيان املرأة تربز يف لباسها الشرعي كأحد معطياتها.

وكثري من الناس من ينفي ارتباط العفة باحلجاب ويف األصل انَّ العفة هي اساس كل خري مبا فيه 
)احلجاب، األخالق احلميدة، مجيع التصرفات الفاضلة الصادرة من األنثى بشكل عام(.

وشهدنا يف اآلونة األخرية الكثري من الظواهر الدخيلة اليت طرأت على جمتمعاتنا اإلسالمية حيث أن هذه 
الظواهر تبدأ بتقليد الفتاة لبعض العادات اليت تنشأ يف اجملتمع الغربي كتقليدها يف امللبس واحلديث 
وغريها، اليت انتشرت مع األسف الشديد يف جمتمعنا اليوم وهذه كلها نتيجة االستخدام اخلاطئ والسيء 
ملواقع التواصل اإلجتماعي ومشاهدة املسلسالت املدبلجة مما أدى اىل أن تتصرف فتياتنا اليوم ومع األسف 

بشكل خيالف الدين والشريعة اإلسالمية.
يعترب احلجاب رمز العفة من حيث أن احلجاب من مظاهر الشريعة وبدون التقيد املظهري حبدود احلجاب 
على  واضحة  داللة  الكرمية  اآلية  ويف  الواقعية  واحلشمة  العفة  اىل  الوصول  لدعوى  الفقهية ال جمال 
ذلك:)يا َأيَُّها النَّيِبُّ ُقْل أَلْزواِجَك َوَبناِتَك َوِنساِء املُْؤِمِننَي ُيْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجاَلِبيِبِهنَّ ذِلَك َأْدنى َأْن ُيْعَرْفَن َفال 

ُيْؤَذْيَن َوكاَن اهلُل َغُفورًا َرِحيمًا( سورة األحزاب / آية )59(
فإن اآلية تتسع يف معناها لتشمل كل أنواع األذى اخلارجي والتفاني كغاية للتقييد باحلجاب الشرعي 
وهذا ما أمسيناه العفاف  اخلارجي والنفساني فإن طريق حصوهلما  يف احلجاب  الشرعي حيث يربز املرأة 
املتحجبة يف هويتها ويقدمها يف صورة حمتشمة مما مينع تعرضها لألذى و االعتداء القسري ومينع عنها 

التحرشات واإلهانات االجتماعية فيبقى العفاف يف أقوى وأروع صوره.
ويف اآلية السابقة نقطة مهمة تصلح للرد على بعض املدعيات القدمية القائلة أن احلجاب إقصاء وإخفاء 

للمرأة....
وعليه فالبد أن خنتار حلياتنا األسرية املرأة اليت حتمل الصفات واملميزات العلمية والعملية من أجل أن 
تكون أمًا صاحلة ألوالدنا والبد أن خنتار املرأة اليت ولدت وترعرعت يف األسرة الصاحلة اليت تتميز 

بكل صفات الدين واخللق والعفة.
لذا روي أنه ملا فقد علي )عليه السالم( فاطمة الزهراء )عليها السالم( وأراد لنفسه زوجة مؤهلة مؤمنة 
البيت )عليهم السالم( ولتلد ذرية طاهرة حتمل أروع  الدفاع عن والية أهل  حتمل بعض مسؤولياتها يف 
مواقف النبل والشهامة والوفاء والتفاني يف سبيل الدفاع عن بيت الرسالة والنبوة التفت اىل أخيه عقيل 
وكان عارفًابأنساب العرب وأخيارهم فقال له: )أنظر إىل إمرأة قد ولدتها الفحول من العرب ال تزوجها 

فتلد لي غالمًا فارسًا(
فقال له تزوج فاطمة الكالبية فإنه ليس يف العرب أشجع يف آبائها وهنا تبني أن اإلمام )عليه السالم( مل 
يطلب ملكة الشجاعة يف آباء الزوجة لصفة مستقلة عن باقي الصفات وإمنا  أراد الشجاعة عند آبائها  

مع توفر الصفات النبيلة والتدين واألصالة اإلميانية وهكذا كانت أم البنني )عليها السالم(.

الحجاب الشرعي رمز العفة
إسراء حسن 

 العدد 141- لشهر ذي القعدة 1441ـه
72



أساسًا  لتكون  شعارًا  االجتماع  علماء  اختذها  مقولة 
تبدأ  اجملتمع  )سعادة  وهي  أال  اجملتمع  لسعادة  وبداية 
بسعادة األسرة الصغرية( فكلما متاسكت األسرة أدى 
إىل تكوين جمتمع متماسك وقوي، فنشوء الفرد يف أسرة 
متدينة وعاملة مبفاهيم دينها وعقيدتها هذا األمر يساعد 
الفطرة  عليه   ما  وهو  الصحيح  الطريق  سلوكه  على 
اإلنسانية ما أشار وهذا ماشار إليه القرآن الكريم بقوله 
يف سورة آل عمران ) آيه 34( )ُذرِّيًَّةۢ َبْعُضَها ِمنۢ َبْعٍضۢ ۗ 
يٌع َعِليٌم ( فهي إشارة من اهلل سبحانه وتعاىل اىل  َوٱهللَُّ مَسِ
الواقعة على عاتقها  عظم دور االسرة وأهمية املسؤولية 
دور  مع  تصطدم  اليت  اخلارجية  املؤثرات  وأن  خصوصًا 
سواء  إعالم  من  الصحيح  مسارها  عن  وتنحيها  األسرة 
كان مسموعا او مقروًء او مرئيا وما لوسائل التواصل 
اإلجتماعي من أثر كبري يف التدخل يف الرتبية األسرية إذ 
جندها يف الوقت احلاضر ولألسف الشديد هي املسيطر 
األول على منظومة الرتبية اليت تقوم بها االهل لألطفال 
يف املنازل فضال عن ذلك البيئة احمليطة باألسرة واليت 
تعد أثرا وموثرًا قويًا يتدخل يف العملية الرتبوية، فالبد 
ديننا  الدينية اليت هي أسس  القيم  من أن حنافظ على 
من  فيمكن  بنائه  وأصول  جمتمع  أي  أعمدة  فالقيم 
طبيعة  على  نتعرف  أن  السائدة  القيم  اىل  النظر  خالل 
غرس  وألجل  احلقيقية،  وهويتها  البشرية  اجملتمعات 
األطفال  نفوس  يف  املهدوية  العقيدة  وترسيخ  القيم  هذه 
تربية األطفال على  الوالدين  يتحتم على  من قبل األسر 
هذه الثقافة املهدوية مبعنى أنه جيب ان تركز األسرة 
أطفاهلم  حتبيب  أجل  من  املهمة  النقاط  من  عدد  على 
بالقضية املهدوية منذ الصغر  فالبد على اآلباء من أجل 

غرس الثقافة املهدوية من خالل حتبيبهم هلا وإشعارهم 
بوجود اإلمام صاحب الزمان )عجل اهلل فرجه الشريف( 
فهذا األمر يعمل على تطوير العالقة بني صاحب الزمان 
تتناسب  بطريقة  األمر  هذا  إفهامهم  ويتم  املنزل  وطفل 
الرتبية  فتأثري  األمر  هلذا  إدراكهم  ومدى  أعمارهم  مع 
العملية بالفعل أقوى بكثري من االستماع كأصطحابهم 
معكم للجلسات املهدوية واحملاضرات املقامة هلذا األمر 
وكذلك تعريف األطفال مبزايا وفضائل صاحب الزمان 
هذا األمر يوطد العالقة بينهم وبني صاحب الزمان)عليه 
السالم( من خالل قراءة العديد من القصص والروايات 
اليت ختص سريته الشريفة وتشجيعهم على تنمية هواياتهم 
وجعلها تصب خلدمة صاحب الزمان وهذا األمر يؤثر يف 
الوعي عند الطفل وسيصبح اإلمام ) أرواحنا له الفداء( 
مثله األعلى وذا أهمية عالية يف حياته كما أن من األمور 
اهلل  )عجل  املغيب  بني  العالقة  تقوية  على  تساعد  اليت 
فرتات  يف  املهدوية  القضية  إدخال  هي  وأطفالنا  فرحة( 
لعب األطفال وتسليتهم من خالل إقامة املسابقات وطرح 
األسئلة اليت تتناسب مع أعمارهم ومداركهم خبصوص 
اإلمام املهدي)عجل اهلل فرجه( كما أن على املؤسسات 
توفري  املهدوية  للقضية  واملتبنية  املتخصصة  واملراكز 
العديد من القصص املصورة واأللعاب اليت تناسب خمتلف 
أعمار األطفال واليت تهتم بالقضية املهدوية، هذا األمر 
األمور  وتعليمهم  األطفال  مدارك  توسيع  على   يساعد 
اخلاصة بالقضية املهدوية فالبد من أن نذكر أنفسنا أن 
القضية املهدوية مهمة عقيدية لبناء أسرنا وجمتمعنا ملا 

فيه خري الدنيا واآلخرة

األسرة ودورها يف ترسيخ 
الرتبية املهدوية
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وآله  بعث  رسوله صلى اهلل عليه  وتعاىل عندما  إن اهلل سبحانه 
بناء  وجليًا يف  واضحًا  ومقصدها  اإلسالم كان هدفها  بشريعة 
الفرد الصاحل واألسرة واألمة الصاحلة، قال تعاىل: )َوَما َأْرَسْلَناَك 

ًة ِلْلَعامَلِنَي( )األنبياء:107(. ِإالَّ َرمْحَ
فاإلسالم جاء رمحة للناس بتقديم كل ما يصلحهم، وحتصينهم 
الفرد  يصل  أن  شرائعه  من  واهلدف  يفسدهم،  ما  كل  عن 
واجلماعة إىل حتقيق السعادة يف الدنيا واآلخرة ،حيث  قال تعاىل) 
َمْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فلنحيينه َحَياًة َطيَِّبًة( 

]النحل:97[.
وملا كان اإلنسان مركبا من روح وجسد، وفيه غرائز طبيعية 
فطرية وله عقل يتميز به عن احليوان فقد أعطى اإلسالم لكل 

ذي حق حقه من مكونات اإلنسان.       
الروحي  الغذاء  من  حقها  الروح  تعطي  متوازنة  تعاليمه  فكانت 
الذي يرتقى بها يف سلم الوصول إىل خالقها وفاطرها، ويف نفس 
لكنه  الفطرية،  واحتياجاته  اجلسد  غرائز  يكبت  مل  الوقت 
هذبها ووجهها الوجهة الصحيحة، فأباح له النكاح واالكتساب 
َم ِزيَنَة اهللَِّ الَّيِت َأْخَرَج  والطيبات مجيعا حيث قال تعاىل: )ُقْل َمْن َحرَّ

ْزِق( )األعراف:32( يَِّباِت ِمَن الرِّ ِلِعَباِدِه َوالطَّ
وقال يف آية هلا داللة عجيبة:) ِنَساُؤُكْم َحْرٌث َلُكْم... )البقرة:(، 

ُموا أِلَْنُفِسُكْم َواتَُّقوا اهلل ]البقرة:223[. وقال كذلك: )َوَقدِّ
أهلل  بتقوى  ثم ذكرهم  احلالل،  بالشهوات  االستمتاع  هلم  فأباح 

واالستعداد ليوم القيامة.
واالستدالل  والنظر  التعلم  إىل  اإلسالم  دعا  العلمي  اجلانب  ويف 

كما يف قوله تعاىل:)َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْلمًا (]طـه:114[.
َا َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة...( ]سـبأ:46[.  وقوله: )ُقْل ِإمنَّ

وذم اإلسالم التقليد بال دليل مهما كانت منزلة امُلَقـلَّـد أبًا كان، 
َما  ِإىَل  َتَعاَلْوا  هَلُْم  ِقيَل  َوِإَذا  فقال:  غريهما،  أو  مطاعًا  سيدًا  أو 

آَباَءَنا...  َعَلْيِه  َوَجْدَنا  َما  َحْسُبَنا  َقاُلوا  الرَُّسوِل   َوِإىَل  اهلل  َأْنَزَل 
]املائدة:104[.

العقلية  تهدف إىل إجياد  تعاليم اإلسالم يف هذا اجلانب  ومجلة 
احلسيات،  يف  بالربهان  تؤمن  اليت  العقلية  املسلم,  لدى  العلمية 
حارب  الذي  وهو  العقليات  يف  والدليل  النقليات،  يف  والتثبت 

اخلرافات والسخافات، وحرر العقل من األساطري واألباطيل,
ويف اجلانب االجتماعي دعا اإلسالم املسلمني إىل االجتماع ونهى 
دين  فهو  التشتت،  عن  ونهى  التكتل،  إىل  دعا  االفرتاق،  عن 
االئتالف وليس دين االختالف ففي حديث للرسول الكريم )صلى 
اهلل عليه وآله( قال فيه )يد اهلل مع اجلماعة(، وقال صلى اهلل عليه 
وآله: )إمنا يأكل الذئب من الغنم القاصية، وأمر بتنصيب رؤوس 
تسوس هذه التجمعات، وتضبط خالفاتها، وتسري بها حنو هدفها 

بسالم.
ودعا اإلسالم يف هذا اجلانب أيضًا إىل إسقاط الفوارق العرقية 
واملالية إذا كانت هي مقاييس التفاضل بني الناس، فهو ال يعبأ 
ُتْعِجْبَك  بالسالالت جمردة عن كل خري، ففي قوله تعاىل: )َفال 

َأْمَواهُلُْم َوال َأْوالُدُهْم (]التوبة:55[.
وقال عزوجل:) ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللَِّ َأْتَقاُكْم (]احلجرات:13[.

ويف اجلانب النفسي عنى اإلسالم بالنفس، وجعل فالح اإلنسان 
َفَأهْلََمَها ُفُجوَرَها  َوَما َسوَّاَها *  )َوَنْفٍس  منوطًا بتزكيتها، فقال: 

َوَتْقَواَها( ]الشمس:8-7[.
وتغيريها من  أحواله،  واستقامة  اإلنسان،  وأرجع اإلسالم صالح 
ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى  حال إىل حال إىل نفسه، فقال تعاىل: )ِإنَّ اهللََّ ال ُيَغريِّ

ُوا َما ِبَأْنُفِسِهْم( ]الرعد:11[ ُيَغريِّ
يسعى  أن  عاقل  بكل  فحري  األهمية  بهذه  النفس  وإذا كانت 

إلصالح نفسه وتزكيتها.
واهلل املوفق.                                             

كيف نحقق السعادة يف الدنيا واآلخرة؟
رسل غانم
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فأحيانا  جدًا  معقدة  بطريقة  يعمل  البشري  العقل 
وأحيانا  املراتب،  أعلى  إىل  العقلية  احلجج  يرفع 
العلمية،  الرباهني  حمل  العاطفة  لتحتل  بها  يهوي 
قدرات  ميلكون  نراهم  األشخاص  بعض  وهناك 
عكس  وعلى  لإلقناع  كافية  غري  علمية  برهنة 

بعض منهم يوجد عندهم هذه امللكة...
سلوكيات  يف  التأثري  عملية  يصف  الذي  اإلقناع 
أو  األهداف  أو  األفكار  جتاه  الناس  وتصرفات 
الناس  توجيه  وحماولة  األحداث،  أو  األشخاص 
أغراض  أو  أهداف  لتحقيق  مباشر  غري  بشكل 
معينة ,ومثال ذلك لو فرضنا مت قبولك لفرصة عمل 
وكانت هناك مقابلة كيف تقنعني صاحب العمل 

خبرباتك أو أفضليتك لنيل هذا العمل ؟
ميكنك  طرق  عدة  النفس  علم  خرباء  أوجد 
استخدامها يف كل املواقف احلياتية املختلفة وحتى 
يف إقناع زوجك يف أي موضوع تودين التحدث معه 
احتياجات  جيًدا  تعرف  أن  هي  الطرق  هذه  ,أول 
إقناعه بضرورة هذا  و استغالل ذلك يف  الشخص 
هو  الذي  األمر  هذا  اىل  الوصول  أجل  من  العمل 
فهي  الثانية  الطريقة  أما  اليه،  احلاجة  بأمس 
تقديم  مبدأ  على  وتقوم  الشيء  طلب  يف  التدرج 
جزًء  ويكون  لإلقناع،  أسهل  يكون  أول  خيار 
ومن  الشخص  من  نريده  الذي  الكلي  األمر  من 
الذي  الثاني  اخليار  نعرض  عليه  املوافقة  عند  ثم 
يكون أكرب أو أكثر من األول وهكذا نطلب ما 
نريد بالتدريج حتى حنصل عليه وهذا األمر يعتمد 
على التدرج يف طلب ما نريد حتى نتوصل إىل إقناع 
الطرف اآلخر بتقديم كل ما نرغب به يف النهاية.

أما الطريقة األخرى فهي طلب الكثري ثم التحول 
التنازل من الطرف اآلخر كأن  القليل مبعنى  اىل 
ثم  فيه،  مبالغ  أو بشكل  أواًل طلبًا كبريًا  نطلب 

نعود ونطلبًا طلب أصغر وهو الذي كنا نريده منذ 
البداية، وهكذا سريى الشخص أن الطلب الثاني 
باعتبار مت  تنفيذه  األفضل  األول ومن  أقل من  هو 

تقليله عن الطلب األول.
وقد رجح علماء علم النفس طريقة دقيقة يف الذكاء 
أال وهي رد اجلميل عندما يقوم أحدهم بصنع مجيل 
رد  لضرورة  حباجة  تشعر  تلقائًيا  فأنت  معك،  ما 
الذي  الشخص  ذاك  إىل  هذا  املعروف  أو  اجلميل 
كان قد قدمه لك، وهذا واحد من طرق اإلقناع يف 

علم النفس الذي يستخدم على نطاق واسع.
ما  أو مجيل  معروف  مبدأ صنع  على  ويعتمد هذا 
للطرف الثاني، حتى هو بدوره ينتابه شعور بأن عليه 
مبا  اقتناع  وهو صورة  لك  املعروف  أو  اجلميل  رد 
نريده منه، فعندما تقوم املرأة بكي مالبس زوجها 
أو االعتناء بوالدته أو والده الذي يسكن معه فهو 
ملعروفها  ردا  احتياجاتها  تنفيذ  على  يكون جمربًا 
من  عليه  أخالقي جتازي  واجب  باألصل  هو  الذي 

العلي القدير.
أما فنون االقناع فكثرية، منها  فن االستماع الفعال: 
ميثل اإلصغاء مهارة من أهّم مهارات االتصال اليت 
جيب استخدامها أثناء التفاوض مع اآلخرين بطريقة 
صحيحة، حيث يساعد حسن االستماع على مجع 
لتستطيع  اآلخر  الشخص  من  اهلامة  املعلومات 
اقناعه مبا تريد، وهناك فن آخر. هو الزمن حيث  
بالشكل  باستغالله  قام  إذا  للمفاوض  حليفًا  يعّد 
املناسب، من خالل عدم االندفاع يف احلصول على 
حّل سريع بل اختاذ خطوة خطوة يف صعود السلم، 
وهناك دراسة أجراها بعض املتخصصني أثبتت أن 
املرأة هلا القدرة على االقناع أكثر من الرجل فهل 

أنت ممن هلن القدرة على اإلقناع .

نعيمة كاظم

هل تتمتعني بفن االقناع ؟
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منظٌر يتكرر أمَاَم أُعيننا كَل يوٍم عنَدما نسرُي يف الشارع، لطفٍل أو طفلة وهّم 
يقوموَن ببيِع املناديل)الكلينكس( على املارة، أما البعُض اآلخر مّنهم ينتظُر 
اإلشارة احلمراَء وبيدِه ِقطَعٌة ِمْن القماش، ليمسَح بها ُزجاَج السيارات ُمقاِبل 
شيء بسيط ِمن النقوِد، رغم ِشَدة الربِد أو َحرارة الشمس الالهبة يف فصِل 
الصيِف، َمع ما يالقونُه ِمْن أذى جسدي كوقوفهم لفرتاٍت َطويلة وَضربهم، 
وغري  واإلهانة،  النفسي، كالسِب  األذى  عن  فضاًل  ثقيلة  أشياء  مَحلهم  أو 
ذلك ممَا جيرُح مشاعرهّم الَرقيقة وَقد ال يبالي من يتعامُل َمعهم بهذا اللوُن 
ِمن القسوة وال يعرُي هلّم أهمية، لكونهّم أطفاَل َشوارع كَما ُيعرُب عّنهم غرَي 
ُملتفت إىل أّنهم بشر هلم َمشاعر وإّن كاَنت مالِبسهّم َرثة، ووجوهّهم ُمغرِبة 
ِمْن ذراِت الرتاِب امُلتطايرة جراَء حركة السيارات وامّلارة يف حنَي أن أقراّنهم، 
ُمتوفر هّلم كُل شيء مالبس ألعاب تعليم يف أرقى املدارس، أمَا هؤالِء األطفال 
فهم يفتقدوَن لكِل هذه األمور بل ال جيدوَن وقتًا يلعبوَن فيِه بألعابهم اخلاصة  
أو مَع أحد األصدقاء ألّن العمل يأخُذ ُكل وقتهم وال يدعهم يهتموَن بأشياء 
أخرى، ولو سألتهّم مّلاذا أنتم َتعملوَن؟ جييبوَنك: ِمن أجِل ُتوفري لقمة العيش، 
والدُه طريُح  ألّن  يعمُل  مّنها، طفل  اإلجابة جتُد ِقصصًا كثرية  وخلَف هذه 
الفراش بسبِب مرٍض أو إعاقة وأهلُه حباجة للنقود، وآخر فقَد أباه يف جبهِة 
القتال أو حبادٍث مَا مّما َدعاُه أّن يتحمَل املسؤولية كاملًة رغَم عمره الصغري، 
باإلضافة إىل هذا هنالك بعض األسر تدفع أوالدها الصغار إىل العمِل مع أّنها 
متمكنة ماديًا!! كونها ترى ذلك أنفُع له ِمْن الِدراسة ليكوَن رجاًل يعتمُد 
القدر،  إمَا َضحية  الطفُل  َنفِسه كَما يظّنوَن، وبنَي هذا وذاك يكوُن  على 
الذي أجربُه على العمِل، أو يكوَن)ضحية اجلهل الذي استغَل طفولته(؛ ِمْن 
أجِل رغباٍت ليس هلا معَنى جعلت الطفَل كإنسان آلي ال يعرُف شيئًا سوى 
العمل، همه أّن حيصَل على النقود مهمَا كلَف األمر حّتى وإّن كاَن ِمن طرٍق 
غرَي صحيحة، كالكذِب والغش وغري هذا ِمن األمور اليت َقد ُتعرض حياتُه 

إىل اخلطر، ألّنه مازاَل طفاًل وإّن ُسلبت براءتُه0

اميان صاحب الرَبَاءُة امَلسلوبة
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إعداد:
هشام اموري ناجي

تحرير إيطاليا )1860-1859(

مزايا الصحافة الدولية

جاليليو جاليلي )1642-1564(

فيتامني )هـ( األعراض والوقاية



يف منتصف القرن التاسع عشر كانت إيطاليا حتت حكم النمسا 
وحكم البابا وقيادة الكنسية التابعة له وكانت مقسمة إىل 
كثري من األقسام والدويالت املتنازعة، كانت صقلية ونابولي 
يف حرب مستمرة، بينما كان )فيكتور إميانويل الثاني( ملك 

سردينيا وبيدمونت يف حرب مستمرة ضد جيوش النمسا.
إميانويل  فيكتور  جيش  1859تقاتل  سنة  يونيو  شهر  ويف 
غاريبا(  )جوزيب  وبقيادة  الفرنسيني  حلفائه  مبساعدة  الثاني 
)ماجنتا(  يف  النمساوي  اجليش  مع  العصابات  حبرب  املتمرس 
و)وسوليفرينو( وهزم النمساويون هزمية ساحقة أنهت وجودهم 

يف إيطاليا كلها.
ويف اليوم احلادي عشر من شهر مايو 1860 قاد غاريبا جيشا 
ميناء  إىل  بهم  ونزل  فقط،  مقاتل  ألف  من  يتكون  صغريا 
األهالي،  من  كثري  إليه  وانضم  صقلية،  جزيرة  يف  مارساال 
ومتكن من طرد القوات املوالية لنابولي وأعلن نفسه حاكما 
مطلق السلطات يف كل أحناء صقلية، ثم هاجم غاريبا نابولي 
نفسها، وهزم جيش امللك )فرنسيس الثاني( ومتكن بذلك من 
توحيد كل جنوب إيطاليا مما جعله حيرز شهرة مدوية كقائد 
عسكري يتمتع مبستوى عال من الكفاءة، وتعاون غاريبا أيضا 
مع فيكتور إميانويل واشرتكا يف اهلجوم على سردينيا، آخر 
معاقل نفوذ البابا الذي تقلص نهائيا عن كل جزء من األرض 
املوحدة  إيطاليا  إميانويل لكل  فيكتور  تتويج  ومت  اإليطالية، 
بعد أن كانت واليات مستقلة متصارعة وبفضل شجاعة وبراعة 
الذات  وإنكار  والنفوذ  السلطة  كسب  عن  وترفعه  غاريبا 
الوحدة الكاملة لألراضي اإليطالية، وهو حلم كان  حتققت 
يبدو آنذاك مستحيل التحقيق يف الواقع الفعلي، إذ كان الواقع 
الفعلي يف كل أرجاء األراضي االيطالية هو التفتت واالنقسام 
غاريبا  مسلك  وبراعة  عظمة  يف  السبب  هو  وهذا  والصدام، 

عندما جنح يف حتقيق الوحدة اإليطالية.
املصدر: أحداث تارخيية :151

كان جاليلو مثااًل للعامل املكافح من أجل تطوير العلم، ومل 
باإلضافة إىل سجنه يف  بالكامل  فقده  أو  يقلل ضعف بصره 
بيته بقية حياته من عزمه ومواصلته للبحث والدراسة وقد لعب 
مستهل  يف  والفلك  الفيزياء  علم  تطوير  يف  هاما  دورًا  جاليليو 
القرن السابع عشر، وقد أصبح أستاذا مرموقا يف مدينته)بيزا( 

قبل أن يتجاوز اخلامسة والعشرين من عمره.
جتربته  بإجراء  قيامه  من  شهرته  اكتسب  أنه  من  وبالرغم 
الشهرية اليت قام خالها بإسقاط كرتني خمتلفيت احلجم من 
قمة برج بيزا املائل، إال أن هذه التجربة مل تكن أهم ما قام 
به من اعمال، فقد كان جاليليو واحدًا من الرواد األوائل الذين 

استخدموا نتائج التجارب العلمية إلثبات النظريات العلمية.
ذلك،  على  أسرته  وشجعته  الطب،  دراسة  يف  جاليليو  شرع 
لكنه سرعان ما حتول إىل دراسة الفيزياء، وقد برع جاليليو يف 
استخدام منهجه العلمي التحليلي يف توضيح قوانني احلركة، 
وقد رفض كثريًا من تفسريات أرسطو الفيزيائية رغم أنها قد 
صمدت لفرتة طويلة من الزمن، وكان أشهر ما متكن جاليليو 
من نقضه من أفكار أرسطو هو )إن األشياء الثقيلة تسقط على 
األرض أسرع من األشياء اخلفيفة(. وقد أثبت جاليليو خطأ ذلك 
بطريقة عملية وذلك بإسقاط جسمني خمتلفي الوزن من نفس 
االرتفاع فاستغرقا نفس الفرتة الزمنية ويقال: إنه قد أجرى هذه 

التجربة من أعلى برج )بيزا(.
اكتشافاته:

استنتج جاليليو باستخدام التليسكوب وجود جبال وسهول على 
اجلبال كانت  تلك  ارتفاع  عن  تقديراته  أن  إال  القمر،  سطح 
تفوق الواقع كثريًا، كما أنه متكن باستخدام التليسكوب 
بالعني  رؤيتها  ال ميكن  اليت  النجوم  من  كثري  مشاهدة  من 
كثرية،  جنوم  من  يتكون  التبانة،  درب  أن  والحظ  اجملردة 
املشرتي،  حول  تدور  اليت  األقمار  من  أربعة  وجود  واكتشف 
ملونة حول زحل،  كما اكتشف جاليليو وجود ثالث حلقات 

وأن كوكب عطارد مير بأطوار مثل القمر.
ترمومرت وهو عبارة عن  أول  )1593م( اخرتع جاليليو  ويف عام 
حوض به ماء ملون و منكس فوقه أنبوبة زجاجية أعالها كرة 
زجاجية عندما يربد اجلو فإن اهلواء املوجود بالكرة الزجاجية 

ينكمش فريتفع عمود املاء امللون يف األنبوبة والعكس.

تحرير إيطاليا
)1860-1859(

جاليليو جاليلي
)1642-1564(
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س و ج
،،

- يف أي سنة انتهى احلكم العربي يف إسبانيا؟
امللك  الثاني سنة )1492م( على يد  الثاني من كانون  يف 
معقل  آخر  غرناطة  حاصر  الذي  فرديناندو  اإلسباني 
للمسلمني يف تلك البالد حتى سقطت يف يده، فخرج ملكها 
أبو عبد اهلل حممد آخر ملوك بين األمحر، مع جمموعة من 
رجاله تقّدر حبوالي مخسني رجاًل وسلمه مفاتيح غرناطة.

الناس  من  العظمى  الغالبية  تستهوي  املتحركة  الرسوم   -
كبارًا وصغارًا، فمن هو أول مبتكر للرسوم املتحركة؟

إنه الفنان والرسام إميل كول، ولد سنة )1857م( وتويف سنة )1938م(. 
بدأ حياته بالتدّرب على الصياغة يف أحد احملالت عندما التقى مصادفة الرسام الكاريكاتوري الشهري 
إميل  باسم  واجملالت  املصّورة  الصحف  من  عدد  يف  يعمل  وراح  الرسم،  يف  ماهرًا  وكان  جيل،  أندريه 

السينما  صاالت  إحدى  يف  الفنان  هذا  شاهد  مساء  وذات  كول. 
الصغرية يف أحد أحياء باريس شريطًا أخذ موضوعه من أحد رسومه 

الكاريكاتورية الساخرة.
الفوتوغرافية الرسم،  وتساءل إميل كول: ملاذا ال نستبدل بالصورة 

ونرسم بالقلم كائنات األحالم.
ألفي رسم أو صورة،  يتألف من  وعندها رسم أول شريط سينمائي 
بعد تسجيل  يتوقف  بدائية، وكان  آلة تصوير سينمائية  يدير  وراح 

كل صورة لكي يضع الصورة التالية يف مكانها.
دعي  وقد  النور،  املتحركة  الرسوم  من  فيلم  أول  أبصر  وهكذا 

)فانتاز ماغوري( أو مشاهد، وطوله 36مرتًا، وال يستغرق عرضه سوى دقيقتني اثنتني. وقد حاز شهرة وجناحًا 
وقد   ،)1910-1908( بني  ما  إميل كول سّجل ستني شريطًا سينمائيًا خالل سنتني،  أن  كبريين حبيث 
اكتسبت إعجاب اجلمهور الذي حيب اخليال واالبتكار والطرافة، ومنذ ذلك، مل تفتأ الرسوم املتحركة 
متتع املشاهدين من كل األعمار، وتدخل البهجة إىل نفوسهم، ولكن القليلني ال يزالون يذكرون إميل 

كول

- منجم وفلكي عربي تنبأ بنهاية الكون وذلك )عندما جتتمع الكواكب السبعة يف آخر برج احلوت( وربط 
ظاهرة املد واجلزر حبركة القمر. من هو؟

)805م(  وقيل  )788م(  بلخ سنة  ولد يف  البلخي،  بن حممد  معشر جعفر  أبو  العربي  واملنجم  الفلكي  هو 
وتويف يف أواسط سنة )885م( كان لتعاليمه أثر كبري يف 
الشرق والغرب، وقد أثرت مؤلفاته على تطور الدراسات 
علم  إىل  )املدخل  كتابه  خاصة  األندلس،  يف  الفلكية 
واجلزر  املد  ظاهرة  ربط  من  أول  وهو  النجوم(  أحكام 
كانت  حينما  ابتدأ  )العامل  أن  أعلن  القمر،  حبركة 
وأنه  احلمل،  برج  أول  يف  جمتمعة  السبعة  الكواكب 

سينتهي عندما جتتمع يف آخر برج احلوت(.

alwelayh.com
79



َيدعم  شيء  وال  تنظيمه،  ال ميكن  تقريبًا  ما  شيء  هناك  ليس 
الثقة بالنفس مثل استيعاب ما ينبغي أن تقوم به، وتنظيمه بطريقة 
منطقية مناسبة، متامًا كما يسري الكون وفق نظام ال خيتل، 

فعلينا أن نعيش حنن البشر بشكل منظم.
يستخدم بعض الناس قوائم باملهام، والبعض اآلخر يستخدم أدوات 
التخطيط اليومي أو التقوميات اليت حيتفظ بها يف جيبه أو أجهزة 
اليت  املتاحة  الوسائل  تلك  من  أيًا  أو  الشخصية،  اآللي  احلاسب 
صممت ملساعدتك على تنظيم حياتك، هناك وسائل متعددة متاحة 

أمامك، وكل ما حتتاج احلصول عليه هو الرغبة واالنضباط.
تعّود على أن تتوقف وتفكر مليًا يف املهمة اليت تؤديها قبل أن 
تنتقل إىل مهمة أخرى، إذا أخذت الوقت الالزم للتفكري يف املهمة 
من البداية، فسوف تؤديها بفعالية أكثر بداًل من أن جترب شيئًا 

آخر حتى تصل يف النهاية إىل شيء يصلح للتطبيق، إن التنظيم 
يوفر وقتًا كبريًا وجيعلك تركز على قضايا أهم بداًل من تبديد 

اجلهد يف استكمال مهام روتينية.
فسوف  النجاح  يف  لفلسفتك  أساسيًا  عنصرًا  التنظيم  جعلت  إذا 
تصبح  فسوف  منظم،  وألنك  حولك،  من  كل  احرتام  تكسب 
أشياء  حتقيق  على  الظروف  كل  تساعدك  وسوف  ثقة،  أكثر 
أكثر كما أن التنظيم خيفف من الضغوط النفسية، إذا دونت 
أهدافك وأعددت خطة لتحقيقها، فلن تضطر إىل الشعور بالقلق 
أو اخلوف من نسيانها واألهم من كل هذه األمور أنك ستكسب 
احرتامًا كبريًا جدًا لنفسك إذ تعلم جيدا أن حياتك حتت السيطرة 

املصدر / الثقة واالعتزاز بالنفس :106

مصطلحات عامة
- جرائم النشر:  اجلرائم اليت تقع بواسطة الصحف وغريها من 
طرق النشر، كنشر كتابات أو صور تنطوي على إخالل بأمن 
أو منافية لآلداب أو  أو إفشاء لألسرار احلربية  احلكومات 
سب املوظفني العموميني أو أخبار كاذبة أو مزورة من شأنها 

أن تكدر السلم أو تلحق ضررًا باملصلحة العامة.

معاني،  يدرس  اللغوية  الدراسات  من  فرع  الدالالت:  دراسة   -
الكلمات والتغريات التارخيية اليت طرأت على هذه املعاني. وقد 
يعتربها بعض الباحثني بأنها العالقات بني االشارات)الكلمات 
معاني  تستدعيها  اليت  والفيزيائية  الذهنية  واألفعال  والرموز( 

اإلشارات.

الظاهر  العام غري  الرأي  - رأي عام غري ظاهر أو باطين:  هو 
وغري املعرب عنه، وحيدث ذلك غالبًا يف اجملتمعات اليت ختضع 
للحكم االستبدادي، واليت خيشى فيها الفرد التصريح برأيه 

يف املشاكل املختلفة.

- أدارة األزمات: إدارة األزمات ما هي إال فن التعامل مع األزمات 
املختلفة، أي معاجلة املشاكل قبل أن تقع ووضع اسرتاتيجيات 
ملعاجلة املشاكل فور وقوعها حتى ميكن السيطرة عليها أو احلد 

من آثارها النامجة عنها وتاليف آثارها النامجة عنها بعد ذلك.

- اإلدانة السياسية: وهو مصطلح يشري إىل إدانة الرجل السياسي 
أو الربملاني أي جترميه سياسيًا وجمتمعيا وحماكمته بتهم عديدة 
وقد يكون هذا املدان عضوا بالربملان أو وزيرًا سياسيًا ويتبع يف 
حماكمته طرقًا خاصة ويتعني رفع احلصانة الربملانية عنه حتى 

ميكن تقدميه للمحاكمة أو حتى استجوابه أمام القضاء.

ينطبق بشكل خاص على  تعبري كان  -الدراسات اإلنسانية: 
القدامى، وهو  اليونان والرومان  اللغات الكالسيكية وأدب 
العلوم  عن  املتميزة  الدراسة  مواد  على  أوسع  بشكل  ينطبق 
الفيزيائية واالجتماعية، مثل الفن واالدب واملوسيقى والفلسفة.

كن منظمًا
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1- التعامل مع األخبار والتقارير واألشكال والفنون الصحفية 
اإلنسان يف  بها  يهتم  والذي  الدولي  تهم اجملتمع  اليت  األخرى 
الدول املختلفة يف العامل، فعندما استيقظت نيويورك وواشنطن 
مفزعة  على كارثة   )2001( عام  أيلول  من  احلادي عشر  يف 
بتفجري برجي التجارة العاملي يف مانهاتن اشهر االحياء التجارية 
الـ)110(  يف الواليات املتحدة االمريكية وجعلتهما بطوابقهما 
تتصدر  الكارثة  باألرض، أصبحت هذه  يتساويان  برج  لكل 
صحافة العامل كله عرب طبعاتها املتعددة فمانشيتات الصحف 
هذه  موضوع  عن  خترج  ال  أسابيع  لعدة  أصبحت  العامل  يف 

الكارثة وتأثرياتها على العامل كله.
القادرة على  الصحف  تلك  بأنها  الدولية  الصحف  2- توصف 
اخرتاق احلدود والقارات والدول دون رقابة أو موانع أو رسوم، 

وبشكل فوري، ورخيص التكاليف وذلك عرب االنرتنت.
3- ال يشرتط بصفة الصحافة الدولية توفر إمكانيات مالية 
عاملية  توافر صبغة  قدر  الدولية  للصحف  وتقنية كبرية جدا 
ملضامينها ورسالتها اإلعالمية متجاوزة يف ذلك صفة )الصحيفة 

احمللية(.
4- إن أغلب الصحف الدولية متتلك حاليا نسخة إلكرتونية 
باسم  املعروفة  للمعلومات  الدولية  الشبكة  على  تصدر  هلا 
بأنها  اإللكرتونية  النسخة  تلك  وتتميز  اإلنرتنت(  )شبكة 
قليلة التكاليف املالية بل أقل بكثري مما هو مطلوب إلصدار 
صحيفة ورقية، فهي ال حتتاج إىل توفري املباني واملطابع والورق 
ومستلزمات الطباعة، ناهيك عن متطلبات التوزيع والتسويق، 

والعدد الكبري من املوظفني واحملررين والعمال.
وأسلوبها  إخراجها  بتميز  الدولية  الصحف  أغلب  تتصف   -5
جلذب  مبتكرة  أساليب  استخدامها  كذلك  ومضمونها 
اإلعالنات اليت تساعدها يف التمويل بشكل كبري، وقد كشف 
املختصون املشاركون يف مؤمتر )أيفرا الشرق األوسط( الثاني 
للنشر الصحفي الذي استضافته مؤسسة اإلمارات لإلعالم يف 
أبوظيب، أن حصة الصحف من اإلعالنات على مستوى العامل 

أكثر بأربعة أضعاف حصة التلفزيون واإلنرتنت.
منحت تقنيات النسخ اإللكرتونية للصحافة الدولية   -6
 Feed( الصدى  رجع  عملية  الصحف  تلك  على  للقائمني 

قبل  من  متوفرة  تكن  مل  حقيقية  إمكانيات  وهي   )Back

احلديث  وبات  للصحافة،  بالنسبة  سيما  ال  اإلعالم،  بوسائل 
ممكنا عن تفاعل بني الصحف والقراء بعد أن ظلت العالقة 
أن  وميكن  الورقية.  الصحافة  عمر  طيلة  وهامشية  حمدودة 
يف  خاصة  حقواًل  اإللكرتونية  الصحف  مواقع  متصفح  جيد 
شتى الصفحات تتضمن الطلب من القارئ أن يبدي رأيًا حول 
املوضوع املنشور أو يكتب تعليقًا عليه ويف حالة قيام املستخدم 
يصبح  حيث  الصحيفة  موقع  على  فورًا  تعليقه  سيظهر  بذلك 
وتشمل  عليه،  اإلطالع  مكان  أي  يف  املستخدمني  بإمكان 
هذه اإلمكانية بطبيعة احلال رسائل القراء اليت تنشر فوريًا 
تقنية  وفرت  كذلك  اإللكرتونية،  الصحيفة  صفحات  على 
النسخ اإللكرتونية للصحافة الدولية إمكانية احلصول على 
إحصاءات دقيقة عن زوار مواقع الصحيفة اإللكرتونية، وتوفر 
املعلومات عنهم  وبعض  قراءها  أعداد  للصحيفة مؤشرات عن 

كما متكنها من التواصل معهم بشكل مستمر.
يتعلق  فيما  مهنيًا جديدًا  واقعًا  الدولية  الصحافة  7- فرضت 
بالصحفيني وإمكانياتهم وشروط عملهم فقد أصبح املطلوب 
التقنية  باإلمكانيات  ملمًا  يكون  أن  املعاصر  الصحفي  من 
وبشروط الكتابة لإلنرتنت وللصحافة اإللكرتونية كوسيلة 
ومنط  املرئي  التلفزيون  ومنط  الصحافة  منط  بني  جتمع 
الوسيلة  هذه  عاملية  أيضًا  اعتباره  يف  يضع  وأن  احلاسوب، 
وسعة انتشارها وما يرافق ذلك من اعتبارات تتجاوز املهين إىل 

األخالقي يف حتديد املضامني وطريقة عرضها.
اإلعالم  وسائل  من  مهمة  وسيلة  الدولية  الصحافة  تعد    -8
الدولي وهي تتميز بعالقة تكامل مع وسائل االتصال احلديثة 
األخرى، إذ أن العالقة بينهما هي عالقة تكامل وليست صراع، 
فتاريخ ظهور الوسائل اإلعالمية املختلفة ال يشهد بظهور وسيلة 
تلغي األخرى أو تقضي عليها ولكن توجد منافسة يف أحيان أو 
تكامل يف أحيان أخرى وحتاول كل وسيلة تطوير نفسها.)1(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والدولية  العربية  الصحافة  املشهداني:  سلمان  سعد  أ.م.د   -1
)املفهوم، اخلصائص، املشاكل، النماذج، االجتاهات (، االمارات 

العربية املتحدة، دار الكتاب اجلامعي، 2014

مزايا 
الصحافة 

الدولية
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أمراض سوء التغذية تظهر 
لدى األطفال بسبب نقص 

عناصر مهمة يف الجسم

إنها  القول:  ميكن  مأكوالت،  يستهلك  أطفالنا  من  كثري 
ضعيفة الفائدة الغذائية، مثل )املشروبات الغازية واحللوى( إما 
السلوك  من  النوع  هذا  ملضاعفات  األسرة  من  أو جتاهل  بغفلة 
غري الصحي. وحني تأتي فرتة األكل إلحدى الوجبات الرئيسة 

يستغين الطفل عنها.
اجلسم  يف  احلديد  نقص كمية  من  ينتج  الذي  الدم  فقر  إن 
واألوراق اخلضراء  والكبد  اللحوم  قلة أكل  ال يكون بسبب 
الغنية باحلديد فقط، بل قد يعود إىل سوء اختيار الغذاء حتى يف 
املناطق الغنية فمثاًل استهالك األلبان واحلليب والشاي مع اللحوم 
يقلل من امتصاص احلديد إىل درجة عالية. من جانب آخر فقد 

يظهر لني العظام بسبب عدم التعرض ألشعة الشمس.
والشرود  والقلق  اخلمول  األخرى:  التغذية  سوء  أعراض  ومن 

أن  على  الدراسي،  الرتكيز  على  القدرة  وعدم  الذهين، 
األعراض قد ختتلف حسب نوعية العناصر املفقودة 

يسبب  الذي  احلديد،  عنصر  كان  سواء 
 )D(وفيتامني الكالسيوم  أو  الدم،  فقر 

وتأخر  العظام،  لني  إىل  يؤدي  مما 
املشي، وتقوس الساقني وقد أظهرت 
أن  األطفال  الطبية على  الدراسات 

نقص الزنك لدى األطفال املصابني باإلسهال املزمن، يؤدي إىل فقر 
الدم وقصر القامة وتأخر البلوغ ومن أخطر مظاهر سوء التغذية 
A( وتدل اإلحصائيات العلمية على ارتفاع معدل  نقص فيتامني )ِ
تهتك  إىل  يؤدي  وهو  مزعج  افريقيا بشكل  دول  به يف  اإلصابة 

قرنية العني ومن ثم العمى.
إن تسجيل وزن الطفل ومقياس الطول وقياس حميط الرأس هي 
سوء  أو  النمو  وتشخيص ضعف  الطرق الكتشاف  وأقوى  أسرع 
أي  من  للتأكد  املخربية  التحاليل  من  االستفادة  وينبغي  التغذية 
اشتباه يف حني أن الفحوص اإلشعاعية تساعد كثريًا على حتديد 
العام  الطبيب  يقوم  املزمنة  األمراض  حاالت  ويف  العظام  أمراض 

بإحالة الطفل إىل الطبيب املختص. 
يبدأ العالج أواًل مبعاجلة األعراض واألمراض احلادة وبعد حتديد 
النقص الغذائي ونوعه يبدأ رفع القيمة واألغذية األساسية تدرجييًا 
مع متابعة التحسن أواًل بأول، حيث أن األطباء وأخصائيي التغذية 
سلبياته  ايضًا  له  الذي  العالج،  يف  التسرع  عدم  على  حيرصون 
اخلاصة وغالبًا ما يظهر التحسن بسرعة إالَّ أن طول فرتة العالج 
قد يتأخر لعدة أشهر من بدء العالج فينبغي أن يتذكر اجلميع 
أن سوء التغذية له مضاعفاته ذات املدى القريب والبعيد 
وأن يتذكروا احلكمة املشهورة بأن )الوقاية خري 

من العالج()1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- موسوعة الطفل: 89.
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-إجته للمستشفى بسرعة:  عندما تعاني من أمل ثابت مفاجئ 
البطن، ويف موضع حمدد مصحوب  بأسفل اجلانب األمين من 
بالزائدة  حاد  التهاب  وجود  احملتمل  فمن  وفتور،  وتعب  بغثيان 
الدودية، وهذه حالة حتتاج إىل عناية طبية عاجلة فال تتأخر عن 

استشارة الطبيب أو الذهاب للمستشفى بسرعة.
متاعب  من  تعاني  كنت  إذا  الكبد:  من  تعاني  كنت  إذا   -
ألن  طبية،  استشارة  دون  دواء  أي  تناول  من  فاحرتس  بالكبد 
كثريًا منها ميكن أن يؤدي إىل مزيد من التلف بالكبد مثل 

العقار املسكن لألمل والصداع .
مفيدة  الشمسية  النظارات  لعينيك:  مفيدة  الشمسية  النظارة   -
للعني، بشرط اختيار نوعية جيدة حتمي العني من األشعة فوق 
البنفسجية  فوق  لألشعة  التعرض  أن  ثبت  قد  ألنه  البنفسجية، 
بشكل مكثف ومتكرر يعرض العني مع الوقت لإلصابة باملياه 

البيضاء
جبرعات  النفسي  الضغط  إن  النفسي:  الضغط  مع  تكيف   -
خفيفة أحد مسات احلياة الدنيا، ويرى أطباء النفس أنه شيء 

تشمل األعراض التقليدية لنقص فيتامني )هـ(:  )األنيميا الناجتة 
احلمراء،  الدم  خاليا  وموت  للخاليا  املبكرة  الشيخوخة  عن 
واالضطرابات العصبية مثل: صعوبة املشي، باإلضافة إىل ضعف 
الشعريات الدموية، وغالبًا ما تظهر هذه األعراض عند حدوث 
سوء امتصاص للدهون عند األطفال غري مكتملي النمو أو عند 
األشخاص الذين يعانون من أمراض يف الشبكية بالعني ميكن 

أن تؤدي إىل إصابتهم بالعمى(
املصادر الغذائية لفيتامني )هـ(

باخلضروات،  املوجودة  الدهون  يف  بكثرة  )هـ(  فيتامني  يتوفر 
وكذا يف الزيوت النباتية الطبيعية الغنية بالدهون غري املشبعة، 
وغري املعاجلة صناعيًا، واليت تتواجد برتكيزات عالية يف زيوت 
كما  القمح،  وحبوب  والعصفر،  الصويا،  وفول  القطن،  بذرة 

مفيد للتحفيز على النجاح: أما الضغط النفسي الشديد املتكرر 
فإنه ميثل خطرا بالغا على صحتك، فلتحاول أن تتكيف معه أو 

استشر الطبيب النفسي.
بتعب  تشعر  ال  حتى   : بالطائرة  السفر  أثناء  ترهق  ال  حتى   -
السفر بالطائرات وحتى ال يؤثر ذلك على رحلتك احرص على 
تناول السوائل بكثرة أثناء الرحلة والقيام من مقعدك والتجول 

بالطائرة كل حنو 45دقيقة .
- إذا كنت تعاني من قرحة املعدة: إذ كنت تعاني من قرحة 
املعدة، أو عسر هضم متكرر أو حرقان خلف الصدر، أو متاعب 
بالكلية فال تأخذ األدوية املضادة للروماتيزم وخاصة عن طريق 

الفم مثل عقار ايبوبروفني .
- العني امللتهبة مصدر للعدوى: إلتهاب امللتحمة )العني احلمراء( 
العدوى منها لآلخرين جتنب  تنقل  حالة معدية عادة، وحتى ال 
استخدام مناشف أو وسائد مشرتكة، واغسل يديك بعد مالمسة 

العني 

واخلضروات  احلبوب  بعض  يف  أقل  بنسب  فيتامني)هـ(  يتوافر 
يوجد  كما  والبقوليات،  املكسرات  ويف  الداكنة،  الورقية 
فيتامني)هـ( بنسب بسيطة يف اللحوم ومنتجات األلبان، ومن بني 
مصادر فيتامني )هـ( جيب جتنب الزيوت النباتية املعاجلة صناعيًا 
على  إال  تبقى  ال  املتكررة  الصناعية  املعاجلة  هذه  ألن  نظرًا 
قدر ضئيل من فيتامني )هـ( فيها فضاًل عن تعويض من يتناوهلا 

خلطورة اإلصابة بالسرطان
املصدر / االستشفاء بالفيتامينات واملعادن: 56

نصائح طبية

فيتامني )هـ(
األعراض والوقاية
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  برانيات النجف اصالة وعطاء
السلطة الرابعة )صاحبة الجاللة( تحية يف عيدها

إعداد:
أرشد رؤوف قسام



الربانيات: قد يشكل البعض على ان كلمة براني هي كلمة غري 
عربية ولكين وجدت معنى كلمة براني يف معجم املعاني اجلامع 
)معجم عربي( فالرباني تعين )اخلارجي( ونسبة إىل ) الرب( وهي 
الشيء وداخله, وكلمة  خالف كلمة )جواني( اليت تعين باطن 
براني تستعمل يف أغلب اللهجات العربية يف اخلليج العربي والشام 
واملغرب العربي حيث أنها كلمة عربية حبتة، فقد روي عن أمري 
املؤمنني )عليه السالم( قال : قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(: 
ما من عبد إال وله جواني وبراني، فمن أصلح جوانيه أصلح اهلل 

برانيه، ومن أفسد جوانيه أفسد اهلل عليه برانيه.
)مشكاة األنوار : ص 554(

ليبيا(  )من  شخصًا  هناك  أن  وجدت  أيضا  البحث  خالل  ومن 
امسه )الرباني أشكال( وهو رجل عسكري قائد كتيبة، وعند 
السؤال عن معنى االسم  وجدت ان معنى كلمة براني يف اللهجة 
الليبية تعين الشخص الغريب عن العائلة يعين اخلارج عن نسب 

األسرة.
يف النجف الرباني هو ذلك اجلزء من البيت النجفي الشرقي الذي 
ونشاط  حيث سكن  اجلواني  او  الدخالني  عن  مبعزل  يكون 
الدخالني  اما  الضيوف  الستقبال  خمصص  فالرباني  العائلة، 

والبيت  اليومية،  احلياتية  وفعالياتها  العائلة  لسكن  خمصص 
النجفي غالبا ما يكون عبارة عن مدخل الدار ثم مسلك )هشتيه( 
فيها باب الرباني ثم الدرج حيث جزء نازل لسرداب الرباني وجزء 
صاعد للطابق العلوي اخلاص بالرباني ويطل على العكد بواسطة 
بروز يسمى الشنشول والشباك الذي يطل على الدخالني يسمى 
)اآلرسي(  ثم هناك باب مدخل الدخالني، حيوي الرباني أحيانا 
على مكان للمكتبة, يستخدم الرباني جللسات الضيوف وايوائهم 

ألن النجف سابقا  مل يكن فيها فندق ينزل فيه زائرو املدينة.
 – ديوانية   - ديوان   - )مضيف  للرباني  األخرى  األمساء  ومن 

استقبال – غرفة ضيوف( 
الرباني   - أنواع  على  يكون  النجف  الرباني يف  الرباني:  وظيفة 
العلمائي- خاص بالعلماء  يستقبل رجال الدين وعامة الناس حيث 
يكون الرباني مكتبا للمرجع والفقيه يتدارس فيه امور الدين 
احلياتية  العامة   وقضاياهم  الناس  أمور  يف  للفتيا  به  ويتصدى 

والشرعية األخرى وهذا النوع فقط هو الذي بقي على امسه ..
وهناك الرباني العشائري وقد انتشر يف حمالت النجف األربع عدد 
النجف  يف  الكبرية  واالسر  العشائر  لزعماء  الربانيات  هذه  من 
وكانت هذه الربانيات غالبًا تناقش األمور السياسية والتنظيمية 

أرشد رؤوف القسام

برانيات النجف 
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وكل ما يتعلق بأمور املدينة والناس وكانت تفض فيها النزاعات 
العشائرية واملشاكل األخرى. 

وهنالك الرباني األسري وهو براني صغري نوعا ما جتتمع به االسرة 
لتناقش أوضاع أبنائها ومتعلقيهم كما يستقبل الضيوف من أبناء 

الطرف لتجاذب احلديث إضافة اىل مهام أخرى يف املناسبات 
وهناك الربانيات الثقافية واألدبية حيث توجد عدد من الربانيات 
تتصدى للمناقشات األدبية والثقافية وغالبا ما كان يطرح فيها 

الشعر واملطاردات الشعرية )معركة اخلميس( 
وبرانيات شعائرية حيث انها ال تفتح اال باملناسبات الدينية وعقد 
اجملالس احلسينية مع مالحظة ان اغلب الربانيات دائما يكون 

فيها جملس حسيين .
حيث  األحياء  اىل  القدمية  املدينة  أهل  سكن  انتقل  عندما 
وهو حيقق  االستقبال  يسمى  براني  هلا  احلديثة صار  املساكن 
ان  ولو  والعزلة  االستقاللية  حيث  من  الرباني  من  الغرض  نفس 
أغلب أغراضه انتفت احلاجة اليها اال القلة القليلة وقد مت إعادة 

نشاطات الرباني بعد عام 2003 بشكل ملحوظ.
إن النجف ليست بدعة من املدن أو حالة خاصة أو خارقة بذاتها 
لكنها مدينة هلا خصوصية ومميزات جعلت منها تنفرد بسمات 

خاصة لعل أهمها :ــ 
1ـ انها من املدن اليت تكون ألهلها وللوافدين فيأمها الكثري من 
األجانب من طلبة العلم وزائري االضرحة الشريفة وكذلك للدفن 

يف مقربتها القدمية 
املؤمنني  أمري  األوصياء  لسيد  الشريف  الطاهر  املرقد  وجود  2ـ 
)عليه السالم( وكذلك وجود مقربة وادي السالم واحلوزة العلمية 
فيها جعل من سكانها على احتكاك مع ثقافات خمتلفة من قبل 
طلبة العلم والزائرين مع وجود بساطه يف املعيشة دفع عددًا من 

الطلبة والزائرين ان يتخذوا منها سكنًا دائمًا هلم..
3ـ متتاز النجف مبوقع جغرايف فهي تقع يف الوسط من مجهورية 
العراق إذ انها تقع على هضبة مرتفعة عما جياورها وهذا االرتفاع  
جعل منها معدومة املصادر املائية اال من بعض االبار اليت ال تصح 
للشرب اال اضطرارا، ومناخها حار جاف صيفا بارد ممطر شتاًء 
– للصحراء األثر األكرب على مناخها  أيام اعتداهلا  وقليلة هي 

حيث يالحظ الفرق الواسع بني درجات احلرارة صيفا وشتاًء. 
بصورة  األجانب  الزائرين  وجود  اىل  تشري  اليت  النقاط  هذه  من 

املستوى  يف  ملحوظ  واختالف  املناخ  وطبيعة  املدينة  يف  مستمرة 
الفكري واالجتماعي يف املدينة ُرمست مالمح الشخصية املتميزة 

واحملبة للعلم والعمل واألبداع..
إىل  يرجع  طويل  امتداد  هلا  اذ  العريقة  بأصالتها  النجف  متتاز 
عصور ما قبل اإلسالم فهي كانت جزء من مدينة احلرية عاصمة 
املناذرة وبعدها جزء من الكوفة اليت  مصرها املسلمون عام 15 
هجرية فكانت النجف ظهر احلرية ثم ظهر الكوفة ومن هذه 
االصالة استمد الرباني مكانته من مسة املدينة الضاربة بالقدم..

الرباني عطاء وفعال هو عطاء يبدأ من كرم الضيافة إذ كان 
والعلم  والراحة  واملأكل  املسكن  هلم  ويوفر  الزائرين  يرعى 
والثقافة، فالرباني عطاء حيث خترج من زواياه رجال العلم واالدب 

والشعر والثقافة 
وجدت  زرته  براني  )هناك  ذكرها  احب  اليت  املشاهدات  ومن 
وابرز  األسرة  جلسات  انعقاد  بتواريخ  مؤرخة  لألسر  سجالت 
املالية  باألمور  للتداول وكذلك هناك سجل  املواضيع املطروحة 
يتكفل املناسبات من فواتح ومناسبات فرح ومساعدت كل من 
حيتاج مساعدة من أبناء األسرة ألي أمر، وكذلك هناك نشاط 
ينظم العالقة مع االسر األخرى أي يوجد مسؤول عالقات عامة 
يباشر بتوزيع املهام االجتماعية من حيث زيارة املريض واملناسبات 
رقي  هنالك    .. االسر(  بقية  مع  التواصل  يضمن  مبا  األخرى 
حضاري مادي ومعنوي واضح يف نشاطات الرباني ولكن هناك 
بعض الظواهر يف بعض الربانيات بقيت رهينة ألعراف عشائرية 
ألقت  وقد  والصحراء  الريف  يف  سابقا  مطروقة  كانت  قدمية 

بظالهلا على أنشطة بعض الربانيات ... 
احسن  ما  اذا  جيدة  ظاهرة  وهي  األسرية  بالظاهرة  االعتزاز 
توظيفها حيث ان اعتزاز الفرد باسم االسرة اليت ينتمي اليها يعطيه 
حصانة من سوء االدب والتصرف الن هناك حدًا أخالقيًا مينعه 
من ذلك اال وهو االنتساب املشرف اىل اسرته مبكانتها التارخيية 
واالجتماعية فيتوجب االبتعاد عن كل ما خيدش كرامة األجداد 
وأبناء االسرة وباملقابل جيب ان ال يستعمل كجواز مرور يف خرق 
الضوابط العامة واخلاصة باعتبارات )اني ابن فالن فيجوز لي ما 

ال جيوز البن فالن االخر( ... 
يف جمال  نافعة  النجفية  الشخصية  أصبحت  الرباني  خالل  من 
االدب والثقافة والعلم حيث برز الكثري من أبناء االسر النجفية 
كعلماء وشعراء وأطباء ومهندسني وهلم مراكز مرموقة ومشهورة 
الربانيات  تلك اجملالس يف  العامل امجع وغالبا ما يذكرون  يف 

عندما يتحدثون عن املاضي ..
من خالل الرباني يؤكد على تقوية صلة االرحام والتوادد والتحابب 

بني افراد االسرة وكذلك أبناء املدينة واجملتمع .. 
كما وجدت شخصيات جنفية هلا القدرة على الكالم املسرتسل 
وفرة  ميتلك  حيث  والشعر  واالحاديث  باآليات  واملدعم  واملنطقي 
واملناسبات  املواضيع  شتى  يف  ويسوقها  يطوعها  منها  جاهزة 

وبإمكانية عالية من االقناع للمستمع. 
جيب  كاملة  معرفية  منظومة  الرباني  أن  أجد  كله  هذا  من 
نشاطها  إعادة  بل جيب  راق  عليها كموروث جمتمعي  احلفاظ 
تكون  بأن  باس  وال  احلديثة  بالوسائل  ودعمها  أقوى  بشكل 
اجملالس األدبية والثقافية على شكل برانيات مبنظور متخصص، 
وحنن معكم على موعد لزيارة برانيات النجف ابتداًء من العدد 

القادم.
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تعـّد الصحافة )اإلعالم( الشريان الحيوي ألغلب النشاطات الحياتية اليومية من ثقافية واقتصادية 
 وسياسية واجتماعية وذلك إلتساع مدياتها و ضرورة التعريف بذلك اإلتساع واإلحاطة بجوانبه.

بصورة  واملجتمع  الدولة  أجهزة  على  الرقابي  للدور  اإلعالمية  املنظومة  هذه  ممارسة  وأن  كما 
)التنفيذية  الدولة الثالث الرسمية  عامة جعلها تمتلك )سلطة رابعة( مشاركة بذلك سلطات 

والتشريعية والقضائية( ...

السلطة الرابعة )صاحبة الجاللة( 
تحية يف عيدها
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ونظرا الهميتها وعلو مكانتها أطلق عليها )صاحبة 
الذي  الكبري  احليز  ذلك  هي  والصحافة  اجلاللة( 
يضم يف فضاءاته شتى أنواع وسائل االعالم من مرئي 
ومسموع ومقروء اليت تشكل منظومة قادرة برصانتها 
أمام  حائال  تقف  اليت  احلواجز  كل  حتطيم  على 
االبواب  وكذلك خترتق كل  النبيلة  أهدافها  تنفيذ 
املغلقة لتكشف ما وراءها من أحداث سلبية وإجيابية 
مهمش  أو  هو خمفي  ما  على كل  الضوء  ومسلطة 
اليه  لتصل  ورديء  فاسد  هو  ما  كل  تفضح  كما 
يد االصالح وتعديل املسار لتكتمل الصورة وتتوضح 

الرؤى.
لقد كان الناظر واملتابع إىل الفرتة السياسية السابقة 
من حياة العراقيني بصورة عامة وما حوته تلك احلقبة 
واجتماعية وسياسية  الزمان من ظروف فكرية  من 
جعلته مل يتوقع يوما من األيام ان يشهد بصيص امل 
او شعاع نور حلرية فكرية أدبية صحفية ناهيك عن 
السياسية اال بالقدر البسيط من بريق يلوح يف النفوس 
دافعه االمل والتفاؤل, وفجأة عم التغيري كل اجملتمع 
اول  الصحافة  وكانت  اجملاالت  مجيع  ويف  العراقي 
التغيري فانقلب كل شيء  بهذا  تأثرت  اليت  اجملاالت 
من  فبدال  املوائد,  فوق  الصحون  تنقلب  كما  متاما 
ان يكون الناظر هلذا التغيري متفائال صار متشائما 
البعض  الصحفي عند  العمل  فقد  لقد   . االعياء  حد 
كل معايريه وضوابطه واراد البعض االخر ان تكون 
الفوضى هي املفهوم السائد لواقع احلركة الصحفية 
للصراع  رهنًا   او  مفرتقا  أصبحت  حتى  العراق  يف 
الوصولية  متطلبات  عن  فضال  واملادي  السياسي 
الصحفي  ذلك  من  لتنال  القتل  يد  فامتدت  والشهرة 
الذي  االخر  خيالف  ما  لقوله  اال  لشيء  ال  الشجاع 
حيمل السالح ويعترب القوة هي اداته يف التغيري واحيانا 

لقوله حقيقة  أريد هلا ان تصمت او متوت.
ان من واجبات  الصحافة ان تقف امام املشاكل اليت 
تواجه اجملتمع ال ان تصبح عبئا اخر يزيد من مشاكله 
الصحف  من  القليلة  القلة  اال  اللهم  وآالمه,  ومتاعبه 
يف  احلسنة  سريتها  هلا  تشهد  اليت  اجملاهدة  النزيهة 
طرحها جلميع املواضيع, ومن هنا ومن اجل تشخيص 
ان  علينا  فواجب  الدواء  اىل  للوصول  واحملاولة  الداء 
العراقية  صحافتنا  )ان  بصراحة:  املوضوع  نطرح 
بصورة عامة متتلك ارثا كبريا ومن كال املتضادين 
فهي متتلك رصيدا تارخييا جيدا من النشاط اإلعالمي 
والثقايف ويف ذات الوقت متتلك ارثا من  املشكالت 
القدمية  اليت اصبح  تأثريها  يتصاعد  خالل الفرتات 
اصالح  اىل  حباجة  صحافتنا  ان  أرى  لذا  االنية( 
ويكون  والفكرية  والثقافية  اإلعالمية  العقيدة 
اجلميع مسؤوال عن ذلك بال استثناء من اقل الكتاب  
عطاء إىل االديب الكبري وحتى املؤسسات احلكومية 
واملثقفني  وغريها  نقابات  من  الرقابية  واألجهزة 
مجيعا، كما انين ادعو وبصورة جدية للوقوف على 
اىل  ادعو  ال  فأنا  القراء  وقلة  املطبوع  اتساع  ظاهرة 
تقنني الكتابة بل العكس فال باس ان تكون هناك 
الثقافات  تنشر  وان  واالعالم  الصحافة  من  مملكة 

املهم  ولكن  واجملالت  الصحف  أوراق  على  املتنوعة 
جيدين  لصناعة كتاب  مستقبليًا  مشروعًا  هناك  ان 
دور  يستكمل  حتى  اجليدين  القراء  عن  فضال 
اإلصالح يف اجملتمع واهلدف االمسى هو مستقبل ثقايف 
معريف تلتقي فيه كل أنواع الثقافة والفنون يف لوحة 
مجيلة متناسقة األلوان بعيدا عن اليأس واالضطراب 
كل  يف  صراعات  يولد  الذي  واإلحباط  والتشاؤم 
يف  مقاال  االسكايف  يكتب  ان  ضري  فال  األصعدة 
جملة او جريدة وفق ما يراه مناسبا من األطر اليت من 
شأنها اصالح ما فسد من اجملتمع ولكن الضري ان 
يصر الكاتب الكبري واألستاذ االملعي على مقاالت 
مرهونة حبساب املنافع الشخصية الضيقة او الفوائد 
الصغرية الرخيصة فرتاه ميأل كل الصحف واجملالت 
الذي  الوقت  ويف  املنتجة  وغري  املتكررة  مبقاالته 
تفتخر فيه تلك اجملالت بان يكون هذا الكاتب قد 
وهو  ورنانة  طنانه  مسميات  من  ملا حيمله  هلا  كتب 
الذي يستلم راتبا من اكثر من جهة مهملة ما كتب 
ذلك املثقف الشغوف بفن الكتابة ليصرف من قوته 
ذاته  حبد  هو  األخري  وهذا  يكتب  ما  على  اليومي 
مادة إبداعية لكل صحيفة وصحفي بل هو مشروع 

إصالحي حبد ذاته ... 
باب  تبقي  أن  اليوم  االعالمية  املؤسسات  على  اذن 
بعراقيل  توصده  وال  اجلميع  أمام  مفتوحا  االبداع 
لنا  واال كيف  واهية  االغرب وحبجج  الزمن  مع  ولت 
و  )فولكنز(  و  )هيمنغواي(  مثل  كتابا  نصنع  أن 
بفنون  لكتاب  حباجة  حنن   ... وغريهم  )املنفلوطي( 
االدب والصحافة وأن ال نتقوقع مبا هو مطروق اليوم 
االعالمي  بواقعنا  لننهض   .. وبرامج  مواضيع  من 
والصحفي  وذلك خبلق منظومة اعالمية جاذبة للقراء 
واملتلقني عكس هذه البيئة املوجودة اليوم وهي عبارة 
عن جمموعة من االنتهازيني واملبتزين واملنتفعني الذين 

يسيطرون على املشهد االعالمي والصحفي ...
إن إعالمنا اليوم حباجة إىل قارئ ومتلق برغبة، أين 
وأين  املقوم  النقد  مواضيع  وأين  واملسرحية  القصة 
املواضيع الفلسفية املبسطة أين املقاالت املشوقة ..... 
كفانا  جمد  غري  فضفاضا  تارخييا  سردا  كفانا 
برامج متجيدية التغين وال تشبع ... كفانا رقصا على 

جراح ومصائب االخرين بال واعظ وال معترب ...
اعالمية  عقيدة  إىل  حباجة  حنن  اليوم  الزمالء  أيها 
مجيعا،  بنائها  يف  ونسهم  عنها  وندافع  بها  نؤمن 
فقط  باالمس  كما  ليس  اليوم  واالعالم  الصحافة 
وصناعة  ومعلومات  وحتليلها  ونقلها  لألخبار  مجع 
جتاوز  اليوم  والصحفي  االعالمي  الفضاء   .. خرب 
الراديو والتلفاز والصحيفة واجمللة وحتى الكومبيوتر 
ومديات  واسع  فضاء  اليوم  فهو  الذكية  واألجهزة 
كبرية ال حدود هلا ولكن بضوابط ونظم حمسوبة 
على أن يكون أهم معيار هو األخالق وأصول املهنة 

فهل نتمكن من ذلك ؟ 
عمر  عن  نتحدث  أن  لنا  جيوز  بعدها  متكنا  أن 
لصاحبة  وحتية  بالزوراء....  ونفتخر  عندنا  الصحافة 

اجلاللة يف عيدها مع احملبة..
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ِرَبٍة  جَتْ اَل  َو  َأَجاهَلَا  َرِويٍَّة  ِباَل  اْبِتَداًء  اْبَتَدَأُه  َو  ِإْنَشاًء  ْلَق  اخْلَ َأْنَشَأ 
ِفيَها  َنْفٍس اْضَطَرَب  َهَماَمِة  َو اَل  َأْحَدَثَها  َو اَل َحَرَكٍة  اْسَتَفاَدَها 
َز َغَراِئَزَها َو َأْلَزَمَها  َتِلَفاِتَها َو َغرَّ َأَحاَل اأْلَْشَياَء أِلَْوَقاِتَها َو أَلََم َبنْيَ خُمْ
ُدوِدَها َو اْنِتَهاِئَها َعاِرفًا  يطًا حِبُ َأْشَباَحَها َعامِلًا ِبَها َقْبَل اْبِتَداِئَها حُمِ
ِبَقَراِئِنَها َو َأْحَناِئَها ُثمَّ َأْنَشَأ ُسْبَحاَنُه َفْتَق اأْلَْجَواِء َو َشقَّ اأْلَْرَجاِء َو 
اُرُه  َسَكاِئَك اهْلََواِء َفَأْجَرى ِفيَها َماًء ُمَتاَلِطمًا َتيَّاُرُه ُمرَتَاِكمًا َزخَّ
ْعَزِع اْلَقاِصَفِة َفَأَمَرَها ِبَردِِّه َو  يِح اْلَعاِصَفِة َو الزَّ َلُه َعَلى َمْتِ الرِّ مَحَ
ِتَها َفِتيٌق َو املَاُء  ِه اهْلََواُء ِمْن حَتْ ِه َو َقَرَنَها ِإىَل َحدِّ َسلََّطَها َعَلى َشدِّ
ِمْن َفْوِقَها َدِفيٌق ُثمَّ َأْنَشَأ ُسْبَحاَنُه ِرحيًا اْعَتَقَم َمَهبََّها َو َأَداَم ُمَربََّها 
اِر  َراَها َو َأْبَعَد َمْنَشَأَها َفَأَمَرَها ِبَتْصِفيِق املَاِء الزَّخَّ َو َأْعَصَف جَمْ
َقاِء َو َعَصَفْت ِبِه َعْصَفَها  َض السِّ َو ِإَثاَرِة َمْوِج اْلِبَحاِر َفَمَخَضْتُه خَمْ
ِباْلَفَضاِء َتُردُّ َأوََّلُه ِإىَل آِخِرِه َو َساِجَيُه ِإىَل َماِئِرِه َحتَّى َعبَّ ُعَباُبُه 
َبِد ُرَكاُمُه َفَرَفَعُه يِف َهَواٍء ُمْنَفِتٍق َو َجوٍّ ُمْنَفِهٍق َفَسوَّى  َو َرَمى ِبالزَّ
َواٍت َجَعَل ُسْفاَلُهنَّ َمْوجًا َمْكُفوفًا َو ُعْلَياُهنَّ َسْقفًا  ِمْنُه َسْبَع مَسَ
كًا َمْرُفوعًا ِبَغرْيِ َعَمٍد َيْدَعُمَها َو اَل ِدَساٍر َيْنِظُمَها  ُفوظًا َو مَسْ حَمْ
ُثمَّ َزيََّنَها ِبِزيَنِة اْلَكَواِكِب َو ِضَياِء الثََّواِقِب َو َأْجَرى ِفيَها ِسَراجًا 

ُمْسَتِطريًا َو َقَمرًا ُمِنريًا يِف َفَلٍك َداِئٍر َو َسْقٍف َساِئٍر َو َرِقيٍم.
 )نهج البالغة  صفحة : )41((

كان هناك رجل تاجر معروف بأمانته وكان دائم الرتحال من 
مكان آلخر حبكم جتارته فقرر التاجر أنه جاء وقت االستقرار 
للمدينة  فذهب  بدنه  وضعف  سنه  فقد كرب  واحد  مكان  يف 
يبحث عن بيت يليق به فسمع عن رجل آخر يريد بيع بيته فذهب 
إليه فاعجبه البيت وقام بشرائه وبعد فرتة أراد التاجر أن يقوم 
بعمل تغري يف بيته فأراد أن يهدم حائطا ليوسع البيت فلما هدم 
فقال  باجملهورات  مليئة  مدفونة حتته  جرة  به جيد  إذا  احلائط 
التاجر ال واهلل إن هذه اجلرة ليست ملكا لي وعلي أن أعيدها 
إىل صاحب البيت األول فذهب التاجر اىل الرجل الذى اشرتي منه 
البيت واعطاه اجلرة فقال الرجل ال واهلل إن هذه ليست ملكي 
لقد بعت لك املنزل مبا فيه وأخذا يف االختالف عن من يأخذ 
اجلرة فقاال نذهب اىل القاضي فلما رآهما القاضي قال واهلل مل 
الكنز  رفض  مثلكما ختتلفان يف  أمينني  رجلني  أَر يف حياتى 

بدال من أخذه.
سأل القاضي الرجلني هل لديكما أبناء فقال التاجر لدي ابن 
وقال الرجل صاحب البيت لدي بنت فقال القاضي فليتزوج ابنك 
بابنته ويصرف الكنز هلما فقال الرجالن خريا وعرفا أن هذا 

الصواب ووافقا على الزواج وعاشا مرتاحي الضمري سعيدين . 

من درر اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم:

التاجر األمني
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سأل ملك أحد العلماء: أريد منك أن تعرف لي املاء، ويف حالة فشلك يف ذلك سوف أقطع رقبتك، 
بقطع  ينتهي  قد  ما  غالًبا  الذي  الغريب  التحدي  ذلك  أن خيوض  وقرر  لفرتة  العامل  هنا سكت 
الرؤوس، وأجاب: مسًعا وطاعة يا موالي، إذا كنت تريد أن تعرف ما هو املاء فلتنصت لي جيًدا 

حتى تستطيع االستفادة من كل ما أقول.
اندهش امللك فهل يوجد حًقا تعريف للماء؟ وبدأ يف اإلنصات للعامل الذي جعل يشرح للملك كل 
ما يعرف عن املاء من تركيبه وخواصه واستخداماته وقصد من ذلك اإلطالة قدر املستطاع فهو 
بالتأكيد ال يريد أن ينتهي به احلال مقطوع الرقبة، وبعد فرتة تزيد عن أربع ساعات قال العامل: 
وأخرًيا يا موالي إذا كنت تريد أن تعرف املاء )املاء ما هو إال املاء(، وهنا اندهش امللك أبعد كل 
هذا الوقت مل يتبق إال أن )املاء هو املاء( فقال امللك جلميع احلاضرين )فسر املاء بعد اجلهد باملاء( 

وقرر امللك أن يطلق سراح العامل الذي استطاع بفطنته التنصل من شطحات ذلك امللك.

دخل أبو علقمة النحوي سوق اجلرارين 
فقال:  جرار  على  فوقف  بالكوفة 
دباء،  وال  فقداء  ال  جرة  عندك  أجد 
جنبة  ولتكن  اجلانب،  مطربلة  وال 
حمملها  خف  قد  نضراء،  خضراء 
النار  مستها  قد  صانعها،  وأتعبت 
بألسنتها، إن نقرتها طنت وإن أصابتها 

الريح رنت ...
له :   قال  ثم  إليه  رأسه  اجلرار  فرفع 
النطس بكور اجلروان أحر وجكى 
شك  لري  والطرب  باني  والدقس 
غالم  يا  اجلرار :   صاح  ثم  بك...  لك 
يا  فقرب  الوالي  وإىل  درب  ثم  شرج 
أيها الناس من بلي مبثل ما حنن فيه 

وأنشد لثعلب . 
إن شئت أن تصبح بني الــــورى ما بني 

شتام ومغتاب            
وكلم  تلقاهم  حني  عبوسًا  فكن 

الناس بإعــراب.

فسر املاء بعد الجهد باملاء 

نحوي عند جرار
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فائق الشمري

من للنادمني..
إهلي/ جئُتك اآلن/ عندك كي أتوب

أتيت ومالي سواك
أنا جرح نازف: ويف القلب جراح
وماجت الروح ويف البوح جنوح

لعٌب: وللذنب شهود
ِمن هلونا/ ِمن بيعنا/ ِمن خبزنا/ ِمن كل شيء

والذاكرة؟
ولنا الدنيا هنا... واآلخرة

أسّلي النفس: حنيا كما حنن نشاء!
َياَويَح َموَتى: و اخلطايا

َياَويَح َموَتى: وللموت عناء
من للنادمني/ التائبني 

يا قليب املكلوم: منك ينهمر الصباح
إهلي/ جئُتك اآلن: عندك كي أتوب

حنو باب اهلل
أنا مسلم: وَأنَت ُسؤلي 

وللقلب دعاء
مجيل العفو تغفر ما مضى 
نوِب بابك: باٌب ِلُغْفراِن الذُّ

ُأنا مسلم/ وَأنتَ سـؤلي



عن أبي جعفر عليه السالم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله: )طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو يأتم به 
في غيبته قبل قيامه ويتولى أولياءه، يعادي أعداءه، ذلك 
من رفقائي وذوي مودتي وأكرم أمتي علي يوم القيامة(.
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